
ONLINE WORKSHOP:  LÆR AT 
SKRIVE  FÆNGENDE MAILS 
Lær eksempelvis hvordan du bygger din tekst 
om kompetenceudvikling op, så den bliver ind-
dragende og fængende for modtager. Lær at 
skrive kort og effektivt, så du sikrer en højere 
klikrate på de informationer, du sender ud som 
tillidsrepræsentant.

TR-KONFERENCE
Der holdes TR-konference til  efteråret. Der bli-
ver et andet set-up, end du tidligere har  oplevet. 
Hold øje med dit  nyhedsbrev, hvor vi vil fortælle 
mere om indholdet på konferencen.

ONLINE KURSUS: DIGITAL 
MØDELEDELSE FOR TILLIDS-
REPRÆSENTANTER
Bliv skarp på at holde onlinemøder med dine kolle-
ger, hvad enten det drejer sig om 2 eller 20 perso-
ner. Du får på dette kursus konkrete redskaber til 
at være mødeleder digitalt.  Du kan få sparring af 
underviseren. I efteråret udbydes flere webinarer.

HOLD ØJE INDE PÅ TR-PORTALEN
Under TR-rollen/dine opgaver/Kurser/TR- Fonden 
vil vi løbende annoncere nye kursustilbud.  
Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

HAR DU TJEKKET TR-FONDENS 
SPÆNDENDE AKTIVITETER?

MOTIVÉR DINE KOLLEGER TIL NY 
LÆRING 
I en hverdag med mange forandringer oplever du 
sikkert, at der hele tiden opstår nye krav til dig 
og dine kolleger. På dette kursus får du 4 værk-
tøjer, som du kan bruge til at fremme kolleger-
nes motivation til udvikling og efteruddannelse.

SÆT KOMPETENCEUDVIKLING PÅ 
DAGSORDENEN I SU
På dette kursus får du inspiration og værktøjer 
til at sætte kompetenceudvikling på dagsorde-
nen i dit samarbejdsudvalg. 

Omdrejningspunktet for kurset er, at du skal 
kunne bruge det, du lærer på kurset i praksis, og 
at det skal være anvendeligt, når samarbejds-
udvalget skal arbejde med kompetenceudvik-
ling på din arbejdsplads. 

TILLIDSREPRÆSENTANT I EN 
 DIGITALISERET HVERDAG 
Kom og vær med på HK Stats kursusdag om digi-
talisering og automatisering. Du vil få kendskab 
til de nye teknologier, der er i spil i det offentlige 
nu og i fremtiden, og få redskaber som giver dig 
mulighed for at styrke dine forudsætninger for 
at indgå i dialog på din arbejdsplads om automa-
tiseringsprojekter.
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