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TR-Nyt 24. oktober 2013
Indian summer - stadig dage med 16-18 grader og gyldne efterårs blade,
men dog stadig en tid hvor vi rykker indendørs. Indenfor er der god gang i
en masse aktiviteter - dette TR nyt kaster lys på nogle af de tilbud, som
du som TR eller AMR kan benytte og få inspiration fra. Jyder skal glæde
sig ekstra, da der er masser af tilbud på denne side af Storebæltsbroen.
Og så er der stigninger i løn til kommunalt og regionalt ansatte:

Nye regneark pr. 1. oktober 2013
Der er mindre reguleringer i lønnen for regionerne og kommunernes vedkommende pr. 1.
oktober. Husk derfor at benytte det nye regneark, når du forhandler løn.
De nye regneark finder du under "beregn din løn" via dette link.

Forhøjelse af de regionale og kommunale lønninger pr. 1.10.2013
1. oktober 2013 blev lønninger, pensioner og faste tillæg som følge af
overenskomstreguleringen i kommunerne og regionerne forhøjet.
De regionale lønninger blev reguleret med en stigning på 0,14 procent.
De kommunale lønninger blev reguleret med en stigning på 0,12 procent.
Der er heller ikke denne gang nogen regulering på statens område. Det er aftalt at lønnen her
reguleres næste gang 1. april 2014.
Du finder den nye udgave af Løn, Takster og Honorarer her.

Kommende aktiviteter - nu også i jylland

Fyraftens arrangement - lyst til
ledelse . eller bare nysgerrig også i Jylland i 2014

Få fyldt på i november - 2
Konferencer - flere geografier:
NUMMER 1

Der er stadig ledige pladser.
Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 16-19 er
der fyraftensmøde for TR/TR-S og AMR i
foreningen.
Emnet er:
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 gåhjemmøde 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.

Konference: Løft kerneopgaven med
social kapital i praksis
Konferencen henvender sig til tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter samt nærmeste
leder, MED, SU og interne konsulenter.
Konferencen giver inspiration til, hvordan I
kan styrke jeres samarbejde med fokus på
kerneopgaven. Prøv nye værktøjer, hør
erfaringer fra arbejdspladser og få
inspirerende oplæg fra arbejdsmiljø- og
organisationskonsulenter.
Konferencen afholdes 14/11 i København,
22/11 i Middelfart og 28/11 i Aalborg.
Læs mere her.
Hent programmet her.
NUMMER 2
Konference: Social kapital og
forandringsledelse
Konferencen henvender sig til ledelsen og
arbejdspladsens strategiske niveau og retter
fokus på, hvordan forandringsprocesser kan
udføres med høj grad af samarbejde og tillid.
Mød direktører og ledere og hør fra
konsulenter og forskningen, hvordan I kobler
god forandringsledelse med tillidsfulde
processer.
Konferencen afholdes 7/11 i København og
21/11 i Aarhus.
Læs mere her.

Oplægsholdere: Lone Willer Holm og Vibe
Strøier

Hent programmet her.

Tilmelding sker via Mit DP. Bemærk at
samme kursus afholdes i Fiskergade i Aarhus
Tirsdag den 5. november 2013, kl. 16.3019.30.

Arbejdsmiljørådets konference "Skab gode forandringer" kommer til
Jylland i 2014
Konferencen "Skab gode forandringer" i Jylland afholdes tirsdag den 7. januar 2014. Da
konferencen blev afholdt i København var den hurtigt overbooket, så vær derfor klar ved
tasterne, når der åbnes for tilmelding i november.
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