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TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Styringsparadigmer vers. 2

Kurset er en fortsættelse af kurset ’Styringsparadig-
mer og tendenser i den offentlige sektor’ - 2019. Vi går 
i dybden med nogle af de tematikker, der var i spil på 
kurset i 2019. 

Det vil være en fordel, men ikke et krav at have delta-
get på kurset i 2019. 

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
FTR samt TR og AMR, som har eller har haft en plads 
på de to øverste SU/MED-niveauer inden for de to 
sidste år. 

Sted og dato 
Middelfart: 24. – 25. marts 2020

Tilmeldingsfrist 
4. februar 2020

Læs mere her

TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Temadag for FTR

På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR 
og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadig-
merne. Vi skal rundt om ledelse af dit valggrundlag 
som FTR, og din relation til ledelsen. Temadagen ligger 
i direkte forlængelse af to-dages kurset ’Styrings-
paradigmer, version 2 - 2020’ som afvikles de to 
forudgående dage. Det vil være en fordel, men ikke et 
krav, at du også deltager i to-dages kurset forud for 
temadagen.

Temadagen afholdes af Ergoterapeutforeningen og 
Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
FTR og FTR-suppleanter 

Sted og dato 
Middelfart:  26. marts 2020

Tilmeldingsfrist 
4. februar 2020

Læs mere her

TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 
(TR)

Her får du en kort intro til kurser og temadage, 
der er relevante for dig som TR, FTR og TRIO.  
Læs mere på etf.dk

TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Netværksdag for FTR

Som noget nyt afholder Ergoterapeutforeningen og 
Danske Fysioterapeuter en netværksdag for FTR/
FTR-suppleanter. Sæt kryds i kalenderen. Indholdet 
for dagen annonceres senere.

Målgruppe 
FTR og FTR-suppleanter 

Sted og dato 
Middelfart: 28. oktober 2020

Tilmeldingsfrist 
15. september 2020

Læs mere her

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/styringsparadigmer-version-2-2020-%C3%85bner-for-tilmelding-snarest/1340
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temadag-for-ftr-og-ftr-suppleanter-2020-%C3%85bner-for-tilmelding-snarest/1369
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/netv%C3%A6rksdag-for-ftr-og-ftr-suppleanter-2020/1371
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TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Forhandling – et spadestik 
dybere 

Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller 
mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandling-
serfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, 
vil du på Etf’s 2-dages forhandlingskursus blive meget 
mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle 
let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder 
og til at komme godt igennem alle faser i en forhand-
ling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og 
til det endelige resultat. 

Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler 
om forhandling i bred forstand.

Målgruppe 
FTR og TR

Sted og dato 
Middelfart: 12. - 13. maj 2020

Tilmeldingsfrist 
1. april 2020

Læs mere her

TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Medskabelse som en vej til  
indflydelse 

Løsning af kerneopgaven er i fokus. Hvordan kan den 
tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige ram-
mer for løsning af kerneopgaverne i stedet for at blive 
tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på 
medskabelse som en vej til indflydelse.

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
FTR, TR, AMR

Sted og dato 
Middelfart: 17. - 18. november 2020

Tilmeldingsfrist 
6. oktober 2020

Læs mere her

TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Få dit budskab hørt 

Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive 
bedre til at argumentere for din sag?

Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan 
læres.

Kurset er et tre-dages kursus, som afholdes af 
Ergoterapeutforenin gen og Danske Fysioterapeuter. 

Målgruppe 
FTR, TR, AMR

Sted og dato 
Middelfart: 9. – 10. september og 27. oktober 2020

Tilmeldingsfrist 
18. juni 2020

Læs mere her

TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Den gode arbejdsplads

Tag på kursus sammen og få inspiration til at sætte 
gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejds-
miljø på jeres arbejdsplads.

Kurset er et tre-dages kursus (2+1), som afholdes af 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato 
Middelfart: 31. marts - 1. april 2020 og 26. maj 2020

Tilmeldingsfrist 
18. februar 2020

Læs mere her

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/forhandling-et-spadestik-dybere-2020-%C3%85bner-for-tilmelding-snarest/1368
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/medskabelse-som-en-vej-til-indflydelse-2020/1341
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/f%C3%A5-dit-budskab-h%C3%B8rt-1-del-2020/1338
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/den-gode-arbejdsplads-1-del-2020/1335
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TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Konflikthåndterende kultur

Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter 
og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde hen mod en 
kultur, der kan rumme og håndtere konflikter på en 
konstruktiv måde.

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato 
Middelfart: 4. – 5. februar 2020

Tilmeldingsfrist 
15. december 2019

Læs mere her

TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) 

Når rammerne udfordrer  
kvaliteten

Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer, og 
hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten 
i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvor-
dan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsud-
vikling - også når rammerne er udfordret.

Temadagen afholdes i samarbejde med Danske Fysio-
terapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato
• Viborg: 16. september 2020
• Middelfart: 17. september 2020
• København: 24. september 2020

Tilmeldingsfrist 
18. juni 2020

Læs mere her om temadagen i Viborg
Læs mere her om temadagen i Middelfart
Læs mere her om temadagen i København

ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANTER 
(AMR)

Her får du en kort intro til kurser, der er relevan-
te for dig som AMR og TRIO. Læs mere på etf.dk

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Styringsparadigmer vers. 2

Kurset er en fortsættelse af kurset ’Styringsparadig-
mer og tendenser i den offentlige sektor’ - 2019. Vi går 
i dybden med nogle af de tematikker, der var i spil på 
kurset i 2019. 

Det vil være en fordel, men ikke et krav at have delta-
get på kurset i 2019. 

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
FTR samt TR og AMR, som har eller har haft en plads 
på de to øverste SU/MED-niveauer inden for de to 
sidste år.

Sted og dato 
Middelfart: 24. – 25. marts 2020

Tilmeldingsfrist 
4. februar 2020

Læs mere her

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/konflikth%C3%A5ndterende-kultur-2020/1370
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-viborg-2020/1343
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-middelfart-2020/1344
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-k%C3%B8benhavn-2020/1342
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/styringsparadigmer-version-2-2020-%C3%85bner-for-tilmelding-snarest/1340
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ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Arbejdsmiljøarbejdet i praksis

Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter 
og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde hen mod en 
kultur, der kan rumme og håndtere konflikter på en 
konstruktiv måde.

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
AMR med ½ - 2 års erfaring

Sted og dato
• Middelfart: 26. – 27. februar 2020
• Middelfart: 20. – 21. oktober 2020

Tilmeldingsfrist
• 15. januar 2020 til kurset i februar
• 15. september 2020 til kurset i oktober

Læs mere her om kurset i  februar
Læs mere her om kurset i oktober

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Den gode arbejdsplads

Tag på kursus sammen og få inspiration til at sætte 
gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejds-
miljø på jeres arbejdsplads.

Kurset er et tre-dages kursus (2+1), som afholdes af 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato 
Middelfart: 31. marts - 1. april 2020 og 26. maj 2020

Tilmeldingsfrist 
18. februar 2020

Læs mere her

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Konflikthåndterende kultur

Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter 
og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde hen mod en 
kultur, der kan rumme og håndtere konflikter på en 
konstruktiv måde.

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato 
Middelfart: 4. – 5. februar 2020

Tilmeldingsfrist 
15. december 2019

Læs mere her

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Få dit budskab hørt 

Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive 
bedre til at argumentere for din sag?

Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan 
læres.

Kurset er et tre-dages kursus, som afholdes af 
Ergoterapeutforenin gen og Danske Fysioterapeuter. 

Målgruppe 
FTR, TR, AMR

Sted og dato 
Middelfart: 9. – 10. september og 27. oktober 2020

Tilmeldingsfrist 
18. juni 2020

Læs mere her

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/arbejdsmilj%C3%B8arbejdet-i-praksis-2020-for-amr-med-%C2%BD-2-%C3%A5rs-erfaring/1305
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/arbejdsmilj%C3%B8arbejdet-i-praksis-2020-for-amr-med-%C2%BD-2-%C3%A5rs-erfaring/1375
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/den-gode-arbejdsplads-1-del-2020/1335
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/konflikth%C3%A5ndterende-kultur-2020/1370
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/f%C3%A5-dit-budskab-h%C3%B8rt-1-del-2020/1338
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ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Når rammerne udfordrer 
kvaliteten

Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer, og 
hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten 
i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvor-
dan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsud-
vikling - også når rammerne er udfordret.

Temadagen afholdes i samarbejde med Danske Fysio-
terapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato
• Viborg: 16. september 2020
• Middelfart: 17. september 2020
• København: 24. september 2020

Tilmeldingsfrist 
18. juni 2020

Læs mere her om temadagen i Viborg
Læs mere her om temadagen i Middelfart
Læs mere her om temadagen i København

LEDERE

Her får du en kort intro til kurser, der er relevan-
te for dig som leder, TRIO og dig som overvejer at 
blive leder. Læs mere på etf.dk

LEDERE

Før-lederforløb – er ledelse mig?

Forløbet er for dig, der overvejer, om du skal være le-
der. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget 
ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre 
mennesker.

Måske du i dit nuværende job fungerer som tovholder, 
koordinator, projektmedarbejder, klinisk underviser 
eller lignende, hvor du bedriver det, man kan kalde 
uformel ledelse, som kan være et skridt i retning af en 
egentligt lederjob.

Målgruppe 
Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter, der 
er interesseret i ledelse, og som kunne tænke sig at 
blive leder i fremtiden. Kurset er sekundært rettet 
mod ergoterapeuter, der er ansat i deres første job 
som leder eller koordinator, og som ønsker at blive 
mere afklaret i deres rolle.

Sted og dato 
Odense:  10. juni 2020 og medio januar 2021. Datoen er 
ikke fastlagt endnu.

Tilmeldingsfrist: 5. april 2020.         Læs mere her

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (AMR)

Medskabelse som en vej til 
indflydelse 

Løsning af kerneopgaven er i fokus. Hvordan kan den 
tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige ram-
mer for løsning af kerneopgaverne i stedet for at blive 
tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på 
medskabelse som en vej til indflydelse.

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
FTR, TR, AMR

Sted og dato 
Middelfart: 17. - 18. november 2020

Tilmeldingsfrist 
6. oktober 2020

Læs mere her

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-viborg-2020/1343
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-middelfart-2020/1344
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-k%C3%B8benhavn-2020/1342
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/f%C3%B8rlederforl%C3%B8b-er-ledelse-mig-/1327
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/medskabelse-som-en-vej-til-indflydelse-2020/1341
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LEDERE

Når rammerne udfordrer 
kvaliteten

Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer, og 
hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten 
i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvor-
dan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsud-
vikling - også når rammerne er udfordret.

Temadagen afholdes i samarbejde med Danske Fysio-
terapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato
• Viborg: 16. september 2020
• Middelfart: 17. september 2020
• København: 24. september 2020

Tilmeldingsfrist 
18. juni 2020

Læs mere her om temadagen i Viborg
Læs mere her om temadagen i Middelfart
Læs mere her om temadagen i København

LEDERE

Forløb: Skab udvikling og faglige 
fremskridt uden personaleansvar

Forløbet er tiltænkt dig, der løser opgaver, hvor du f.eks. 
skal koordinere, skabe udvikling og faglige resultater, fa-
cilitere og initiere udvikling af faglig art, indarbejde nye 
retningslinjer, deltager i projektarbejde og lignende. Hvor 
du er afhængig af at få følgeskab fra dine kolleger uden 
at have personaleansvar. Du arbejder med at skulle løse 
en lang række opgaver, hvor du har til opgave at udvikle 
og skabe følgeskab blandt kolleger, i - og på tværs af fag 
og enheder. Det kan være i form af at få kolleger til at 
samarbejde under nye strukturer, tage nye arbejdsmeto-
der i brug, implementere ny viden mv.

Målgruppe:  Du kan være koordinator, udviklingstera-
peut, klinisk underviser, tovholder, projektansvarlig, 
specialeansvarlig eller lign.

Sted og dato:  
Odense: 7. september og 16. november 2020 

Tilmeldingsfrist: Forventeligt medio juli 2020

Følg med på etf.dk 

LEDERE

Den gode arbejdsplads

Tag på kursus sammen og få inspiration til at sætte 
gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejds-
miljø på jeres arbejdsplads.

Kurset er et tre-dages kursus (2+1), som afholdes af 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato 
Middelfart: 31. marts - 1. april 2020 og 26. maj 2020

Tilmeldingsfrist 
18. februar 2020

Læs mere her

LEDERE

Konflikthåndterende kultur

Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter 
og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde hen mod en 
kultur, der kan rumme og håndtere konflikter på en 
konstruktiv måde.

Kurset er et to-dages kursus, som afholdes af Ergote-
rapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Målgruppe 
TRIO. Både TR, AMR og leder skal være repræsenteret.

Sted og dato 
Middelfart: 4. – 5. februar 2020

Tilmeldingsfrist 
15. december 2019

Læs mere her

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-viborg-2020/1343
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-middelfart-2020/1344
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/n%C3%A5r-rammerne-udfordrer-kvaliteten-k%C3%B8benhavn-2020/1342
https://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/den-gode-arbejdsplads-1-del-2020/1335
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/konflikth%C3%A5ndterende-kultur-2020/1370

