
  

  

 
 

 
 
 
 
Tre dages kursus for TAT-tillidsrepræsentanter foråret 2021 
 
 
 
Mandag den 1. februar klokken 9.00 – 14.00 
 

• 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 
• Arbejdsgivers forventninger til TR 
• TAT’s opbygning, politik og alliancer   

 
 
Mandag den 15. marts, klokken 9.00 – 14.00 
 

• Lokale forhandlinger  
• Arbejdstid 
• Seniorpolitik 
• Den nye ferielov 

 
 
Tirsdag den 20.april, klokken 9.00 – 14.00 
 

• Arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og håndtering af diskrimination 
• Kompetenceudvikling 
• Rekruttere og beholde medlemmer 
• Langsigtet lønpolitik 
• Opsamling og evaluering 

 
 
De to første kursusdage tilrettelægges særligt for de grundlæggende temaer, målrettet deltagere der ikke 
tidligere har deltaget på TR-kursus. Dag tre søger at bygge ovenpå tidligere kurser og det er muligt for 
erfarne TR, der er fortrolige med indholdet i del 1 og 2, at deltage på dag 3 
Programmet kan justeres undervejs efter deltagernes behov og ønsker. Vi veksler mellem oplæg, 
opgaveløsning og erfaringsudveksling. 
 
 
 
 
 



Om oplægsholderne;  
 
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. 

Gitte Anholm, Sagsbehandler i TAT’s sekretariat. Har mange års erfaring fra personaleadministrativt 
arbejde i staten og indgående kendskab til lønsystemet og arbejdstidsbestemmelser. 

Turid Leirvoll, Faglig sekretær i TAT’s sekretariat. Har lang erfaring med forhandlinger, løn- og arbejdsvilkår 
fra både fagbevægelse og ledelse. 

 

Alle tre kursusdage foregår  i udgangspunktet digitalt. Hvis Corona-restriktionerne reduceres undervejs 
holdes kurset den 20. april i Snorresgade 15, Islands Brygge, København 

 

 

 

 

 
 


