TR-grunduddannelse Modul 3
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, Tlf. 7012 3600
Der bydes på kaffe, the og brød fra kl. 9.30
Program
1. dag
10.00 – 11.00

11.00 – 12.30

Velkomst og præsentation
 Introduktion til kursets indhold og form
 Præsentation af hinanden
 Præsentation af hinandens opgaver i grupper
 Fokus – 1. dag
Netværk og interessentanalyse
 Hvordan ser dit netværk ud?
 Interessenter og interessentanalyse
Oplæg, øvelser og arbejde med egen opgave

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 16.20

Rette budskab til rette modtager
 Formulering af det klare budskab
 Analyse af afsender og modtager af budskab
 Gode råd
 Arbejde med egen opgave
 Walk-and-talk

16.30 – 17.15

Erfaringer med strategisk interessevaretagelse v/ FTR Lene Drejer,
Odense Kommune

17.15 – 17.55

Networking i det små

19.00 – 20.30

Middag
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2. dag
08.30 – 08.45

08.45 – 11.45
Incl. pauser

Godmorgen
 Bakspejl
 Fokus – 2. dag
 Nye benspænd
Rammer og vilkår - nationalt
 Årshjulet i det store perspektiv – Politik, Lovgivning, Økonomi
 Den aktuelle politiske dagsorden
 Tendenser i den offentlige sektor
 Hvilken betydning har viden om overordnede rammer og vilkår
for TR’s (mit) strategiske arbejde med kollektiv interessevaretagelse?
Rammer og vilkår – lokalt
 MED/SU-systemet – den etablerede vej til indflydelse
o Forskellige samarbejdsformer
o Regler - gensidig informationspligt, hovedudvalgets
opgaver og fastlæggelse af retningslinjer
o Det politiske og økonomiske årshjul på arbejdspladsen
Hvordan sætter jeg dagsordenen?
 Strategisk interessevaretagelse – vigtige pointer
 Hvilke muligheder har TR for at forsøge at påvirke beslutninger
og for selv at sætte en dagsorden?
Oplæg, debat og arbejde med opgave

11.45 – 12.30

Frokost

12.30 – 14.30

Markedsplads
 Nye bespænd, største udfordring og 1. skridt efter kurset
Arbejde med egen og andres opgaver – incl. kaffe/te m/sødt og sundt

14.30 – 15.00

Vandtrappen
 TR’s refleksioner over egen læring
Evaluering og afslutning
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