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HK Kommunal: Fagpolitisk Skole 2020 

 

06. til 08. november 2020 

 

Hotel Christiansminde, Svendborg 

 

 

Til november 2020 afholdes HK Kommunals Fagpolitiske skole for første gang. Den Fagpolitiske 

Skole er for tillidsrepræsentanter, som har gennemført TR-grunduddannelsen inden for de 

seneste år, deltagere på talentuddannelser m.v. og medlemmer af forbundssektorbestyrelsen.  

 

Programmet er bygget op omkring samfundsmæssige og politiske dagsordener og udruster 

deltagerne med ny viden, motivation og færdigheder. Programmet består af en række temaer, 

der er sammensat med formålene:  

 

1) At give ny viden og inputs i forhold til relevante samfundsmæssige og politiske debatter og 

tematikker 

2) At præsentere deltagerne for nye måder og metoder til at agere som fagpolitisk aktør 

3) At bygge på deltagernes motivation ved at dyrke en fællesskabsfølelse af at være HK’er - 

gejsten over fællesskabet og den faglige stolthed, værdien og meningsfuldheden over at være 

HK’er.  

 

 

Program 

 

Fredag (06.11.20) 

 

17:00-17:30  ‘Hvorfor er vi her?’ 

Velkomst v. Sektorformand Lene Roed 

 

 

18:00-19:00  Aftensmad 

 

 

19:00-20:30  ‘Den politiske situation november 2020’ 

v. dansk journalist, forfatter, politisk redaktør på Jyllands-Posten Marchen Neel Gjertsen 

 

20:30-22:30  Vi mingler og hygger os 

 

 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter
https://da.wikipedia.org/wiki/Politisk_redakt%C3%B8r
https://da.wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten
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Lørdag (07.11.20) 

 

7:30-9:00  Morgenmad 

 

 

9:00-9:30  Morgensang 

 

 

9:30-11:30 ‘Sådan får du indflydelse i din kommune – om betydningen af at danne alliancer, 

at vide hvad du vil og hvad du bidrager til samfundet med’ 

Oplæg og diskussion v. selvstændig rådgiver og foredragsholder Maria Steno, og forfatter til 

bogen: ‘Lokal Lobbyisme – Få indflydelse i kommunen’  

Maria blev valgt til byrådet i hendes kommune allerede som 18-årig og har arbejdet 

professionelt med lobbyisme og rådgivning og kommer med sine dobbelte erfaringer med 

masser af indsigter og værktøjer til, hvordan du kan sikre størst muligt indflydelse på din 

arbejdsplads til gavn for dine medlemmer. 

 

 

12:00-13:00  Frokost 

 

 

13:00-14:30  ‘Forandringsfortællinger’ 

Interviews og diskussion med tillidsrepræsentanter fra HK Kommunal: 

- Lasse Dahl, FTR Aarhus Kommune 

- Line Endrup, FTR Sjællands Universitetshospital Køge  

- XXX, FTR XXX Kommune 

Samt næstformand i FOA, Thomas Enghausen, som bl.a. vil fortælle om hans og LFS’ arbejde 

under OK18 

 

 

14:30-15:00  Pause 

 

 

15:00-16:00  ‘Vi kan ikke vinde alene – om betydningen af alliancer og  

netværk på arbejdspladsen og i samfundet’ 

Oplæg v. næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Ditte Brøndum  

Ditte er ung, nyvalgt næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og fortæller om sine 

erfaringer som tillidsvalgt og om betydningen af, at danne alliancer på tværs. 

 

 

16:00-16:30  Pause  

 

 

16:30-17:30  Den politiske situation i Europa – har EU spillet sig fallit? 

Oplæg fra medlem af Euro-Parlamentet (SF) Kira Marie Peter-Hansen 

Kira er nyvalgt parlamentsmedlem for SF. Og med sine 22 år det yngste medlem af Europa-

Parlamentet nogensinde og hun repræsenterer i den grad den unge grønne generation, der har 

klima og miljø øverst på dagsordenen. Også ulighed, social retfærdighed, fattigdom og 

menneskerettigheder optager Kira. 

 

 

18:00-20:00  Aftensmad 

 

 

20:00-23:00  Aftenunderholdning og hygge  
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Søndag (08.11.20) 

 

7:30-9:00  Morgenmad 

 

 

9:00-9:30  Morgensang 

 

 

10:00-11:30  ‘Forskeren, Kommunaldirektøren og Politikeren:  

Styring, kritik og behovet for at give stemme til sit fag’ 

Paneldebat med mulighed for at debattere med nogle af de beslutningstagere som hver dag 

tager beslutninger, der vedrører dit og dine kollegers arbejdsliv i kommunerne 

 

I panelet sidder: 

Sociolog, forsker og forfatter Rasmus Willig 

Kommunaldirektør, Frank E. Andersen, Slagelse Kommune 

Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune 

HK Kommunals sektorformand, Lene Roed 

 

 

12:00-13:00  Frokost og tak for nu 

 

 

 


