Sendt:17-03-2014 10:31:53
Til: Dorthe Nedenskov Paaske (dnp@dp.dk)
Fra: Jette Binzer (jeb@dp.dk)
Titel: TR-Nyt 2. september 2013

TR-Nyt 2. september 2013
Efter en god solrig sommer er de fleste nok vendt tilbage på jobbet, og skal i gang med at
huske hvor
man slap. Efteråret byder både på spændende fyraftens arrangementer og
på årsmødet med tema om konflikthåndtering og netværksdannelse.

Medlemstilsud til klubarbejde

Årsmøde - konflikthåndtering og
netværksdannelse

Det er med glæde at vi kan meddele, at
Forretningsudvalget på deres seneste møde
har besluttet pr. 1/1-2014 at forhøje
medlemstilskudet til klubarbejde til 250 kr. pr.
medlem pr. år.

Herfra kan sløret løftes for at emnerne til
årsmødet vil være konflikthåndtering samt
netværk og en introduktion til netweaving.

Du kan læse mere om hvordan du søger
midler på vores hjemmeside under
"Tillidsrepræsentanter".

Igen i år vil TR årsmødet være med
overnatning og det afholdes ligesom sidste år
på Hotel Park Inn på Amager.
Programmet for årsmødet kan ses her.
Tilmelding sker via Mit DP.

Fyraftens arrangement - lyst til ledelse.eller bare nysgerrig
Der stadig ledige pladser. Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 16-19 er fyraftensmøde for TR/TRS og AMR i foreningen. Emnet er:
Lyst til Ledelse?
Som tillidsrepræsentant involveres man i forskellige facetter af ledelse. Nogle
tillidsrepræsentanter får smag for ledelse, og TR-positionen vil her være første skridt i retning
af en egentlig lederrolle. På dette gå-hjemmøde vil vi introducere dig til 4 forskelle aspekter af
feltet "Psykologer i ledelse":
. PROFESSIONSASPEKTET: Hvad gør psykologer egnede til at være ledere? Hvornår kan det
være vanskeligt at være leder med en psykologfaglig baggrund? Hvilke typer af lederjobs er
egnede for psykologer? Hvilke erfaringer har vi som konsulenter med psykologer i ledelse?
. KOMPETENCEASPEKTET: Den politiske dimension, den strategiske portefølje,
leadershipdelen, managementdelen og lederskab af og i faglige miljøer.
. DIMENSIONER AF LEDELSE: Organisationsforståelse: Rammer, strukturer,
implementeringsstrategier og ledelse af faglige miljøer.
. DIMENSIONER AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB: De eksistentielle aspekter,
modstandsformer, vanskelige medarbejdere, kompetenceudvikling.

Oplægsholdere: Lone Willer Holm og Vibe Strøier
Tilmelding sker via Mit DP. Bemærk at samme kursus afholdes i Fiskergade i Aarhus Tirsdag
den 5. november 2013, kl. 16.30-19.30.

KUK KUK ... Hvor er du?

HUSK at sende indgåede
lønaftaler til os
Husk at indsende en kopi af endelig
indgåede lønaftaler til foreningen:

Det hænder, at vi har vanskeligheder med at
finde en bestemt arbejdsplads eller danne et
overblik til TR over hvilke medlemmer man
repræsenterer. Det skyldes ofte at
arbejdspladsen har skiftet navn eller er
fusioneret og at mange glemmer, at regsitere
jobskifte på Mit DP. I kan som TR hjælpe os
med at gøre jagten på den forsvundne
arbejdsplads lettere ved at huske, at give
besked om:
l
l
l

Omstruktureringer på arbejdspladsen
Om nyansættelser
Om fratrædelser

TR i Regioner sender til Marianne Rostock:
mro@dp.dk
TR i Kommuner, Stat og Privat sender til
Mette Gorski: mg@dp.dk

Aftalerne registreres og bruges i
forhandlingssituationer.

Vil du kigge os over skulderen og se hvem vi har
registeret som medlemmer på din arbejdsplads,
så skriv til Mette Gorski (mg@dp.dk) eller
Marianne Rostock (mro@dp.dk) og få en liste
over de medlemmer vi har registeret på din
arbejdsplads.

Samarbejdssekretariatet søger freelance underviser blandt TR og
MED-repræsentanter
Samarbejdssekretariatet er oprettet af FM og CFU i fællesskab. Samarbejdssekretariatet
udbyder kurser til statens samarbejdsudvalg og har en række undervisere til at udføre
kurserne for sig. Nu er der brug for at tilknytte nogle nye undervisere.
Du kan læse mere om hvad der kræves her.
Der er ikke tale om en ordinær ansættelse, idet der søges efter personer, der allerede har en
ordinær ansættelse, fuldtids eller deltids, i staten, og som er interesseret i som et bijob at
undervise på SU-kurser. Der indgås en konkret aftale med den enkelte underviser om de
konkrete kurser - dvs. fra gang til gang.
Underviserkorpset består af undervisere, som er ansat i staten og har erfaring med SU (fx
medarbejderrepræsentant/TR, HR, arbejdsmiljørepræsentant, ledere). Underviserkorpset
afspejler bredden og forskelligheden i staten og i år søges der særligt efter underviserprofiler
med:
l
l
l

tilknytning til selvejende institutioner
tilknytning til centraladministration
tillidsrepræsentanter/medarbejderrepræsentanter

Det er ikke et krav, at man har undervisningserfaring. Men man skal have lyst og motivation til
at undervise og facilitere.
For eventuelle spørgsmål kontakt konsulent i Samarbejdssekretariatet Cecilie Vyff 27891426
eller cecilie@samarbejdssekretariatet.dk. Ansøgningsfristen er den 23. september 2013.
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