Tre dages kursus for TAT-tillidsrepræsentanter

Onsdag den 30. januar, klokken 9.00 – 14.30
•
•
•
•

Præsentation af deltagere og program
TR’s rolle og opgaver
Vi tager udgangspunkt i eksempler tæt på jeres hverdag
Regler, rammer og aftaler for TR’s arbejde
Overblik og udvalg af de dele vi skal arbejde med i dybden
TAT’s opbygning, politik og alliancer

Tirsdag den 5. marts, klokken 9.00 – 15.00
•
•
•
•
•

Lokale forhandlinger del 1
Arbejdstid
Seniorpolitik
Den nye ferielov
Arbejdsgivers forventninger til TR

Tirsdag den 7. maj, klokken 9.00 – 15.00
•
•
•
•
•

Lokale forhandlinger del 2
Arbejdsmiljø
Kompetenceudvikling
Den organiserende eller servicerende TR
Rekruttere og beholde medlemmer

Programmet kan justeres undervejs efter deltagernes behov og ønsker.
Vi veksler mellem oplæg, opgaveløsning og erfaringsudveksling.
Oplægsholdere;
Lars Bonde Eriksen, Formand for TAT. Har mange års erfaring med forhandlinger, både de overordnede
overenskomster og alle øvrige niveauer, lokalt og centralt TR-arbejde, kompetenceudvikling etc. og
repræsenterer TAT i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), CO10 m.m.

Gert Nielsen, Næstformand for TAT, Har mange års erfaring med TR-arbejde i bred forstand, og lige nu
TAT’s repræsentant i FH’ store satsning på arbejdsmiljø.
Birte Deleuran, cand. scient.pol. Har lang erfaring fra HR og personaleadministration, som tidligere
kontorchef, afdelingschef og direktør i flere ministerier. Har også en fortid som TR. Er gået på pension, men
underviser på Niels Brock Offentlig Administration og administrationsuddannelsen i primært i HR og
personaleadministration.
Turid Leirvoll, Faglig sekretær i TAT’s sekretariat. Har lang erfaring med forhandlinger, løn- og arbejdsvilkår
fra både fagbevægelse og ledelse.
Gitte Anholm, Sagsbehandler i TAT’s sekretariat. Har mange års erfaring fra personaleadministrativt
arbejde i staten og indgående kendskab til lønsystemet og arbejdstidsbestemmelser.

Alle tre kursusdage foregår i Snorresgade 15, Islands Brygge, København
Der serveres frokost fra frokostbuffet i kantinen.
Bemærk lige at du kan melde dig til TAT’s Nytårskur, der holdes den 30. januar klokken 15 på samme
adresse😊😊

