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Den 11. januar 2021 

Kære tillidsvalgte 

Jeg håber, at I har haft mulighed for at holde nogle velfortjente fridage hen over julen og at I er kommet 

godt ind i 2021.  

Nogle af jer venter på at få information om, hvad der skal ske med de moduler, der blev udsat i november 20 og 
her i starten af 2021. Tak for jeres tålmodighed. Vi kommer desværre til at trække på den lidt endnu.  
Den seneste udvikling med COVID-19 betyder nemlig, at flere kurser her i starten af januar og februar måned 
også bliver flyttet. Rigtigt mange kurser skal placeres på nye datoer i 2021. Det er et større puslespil at få på 
plads, men vi håber meget snart at kunne give jer nærmere besked om ændringerne.  
 
 

ÅBENT FOR TILMELDING TIL FORÅRETS VIRTUELLE TR-REGIONSMØDER:  
- første tilmeldingsfrist er 18. februar 2021 
  
Nu kan du tilmelde dig et af forårets virtuelle TR-regionsmøder. Som en del af den nye TR-grunduddannelse 
inviterer Etf også jer nye tillidsvalgte til et såkaldt cafemøde med jeres regionsformand - samme dag som 
TR-regionsmøderne.  
 
Møderne bliver holdt i perioden den 4. marts til den 23. marts 2021, og bliver afviklet i programmet Teams. 
Du behøver ikke at downloade programmet for at deltage, men du skal tilmelde dig enten via linket 
nedenfor eller på mit.etf.dk inden fristens udløb.  
 

TR-regionsmøderne 
Formiddagens tema på TR-regionsmøderne er "Aktuelle, lokale fagpolitiske temaer". Det tilrettelægges af 
regionsformanden i samarbejde med TR. Derfor – har du noget på hjertet af fagpolitisk karakter, du gerne 
vil dele/drøfte eller udveksle erfaringer med andre om – eksempelvis et emne som: ’Hvordan styrker vi den 
monofaglige praksisudvikling i en tværfaglig kontekst’?  - så send dit forslag til emne/spørgsmål til din 
regionsformand senest den 20. januar 2021.  
o Regionsformand Anna-Marie Laustsen – aml@etf.dk  
o Regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen – rua@etf.dk  
o Regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen – mbmo@etf.dk           

 
Rammeprogram TR-regionsmødet kl. 9.30 – 14  

• Velkommen v. regionsformanden 

• "Aktuelle, lokale fagpolitiske temaer".  v. regionsformanden i samarbejde med TR  

• Psykologisk sikkerhed i arbejdsfællesskaber. v. Cand. mag i psykologi og forsker Mille Mortensen 
Begrebet dækker over ansattes oplevelse af at kunne tale frit om det, der opleves som vigtigt i 
arbejdet – også når det omhandler vanskelige emner som fx fejl, inkompetence, uvidenhed og 
mistrivsel. Hvordan kan du som TR - i samarbejde med din leder og AMR understøtte arbejdet med 
at opbygge psykologisk sikkerhed i arbejdsfællesskaber?  
Oplæg, øvelser og gruppearbejde  

 

Cafemøde og program for nyvalgte kl. 14.15 - 15.15  
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Emne: Samarbejde mellem TR og regionsformanden 

Som en del af den nye TR-grunduddannelse vil Etf gerne invitere nye tillidsvalgte til et såkaldt cafemøde 

med deres regionsformand.  

Formålet med mødet er at I får hilst på hinanden, og får lagt grunden til hvordan I kan bruge hinanden i 

samarbejdet - aktuelt og fremadrettet.  

Du får et indblik i hvornår og i hvilke situationer du som TR med fordel kan involvere din regionsformand. 

Din regionsformand får et indblik i hvad I evt. står med af udfordringer på arbejdspladsen – og om det evt. 

kalder på politisk handling fra regionsformanden.   

TR-regionsmøderne og cafemøderne er fortrinsvist for: 

• TR og TR for flere faggrupper  
• TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut  

på det kommunale og regionale område. Når du tilmelder dig et møde, vil du også blive spurgt om du 
tilmelder dig cafemødet med din regionsformand, som ligger i forlængelse af TR-regionsmødet.  

Er du TR på statens område er du velkommen til at deltage på TR-regionsmødet. Som nyvalgt TR på statens 
område bliver du inviteret til et cafemøde med næstformand Margrethe Boel.  

Læs mere om målgruppen, praktiske oplysninger, tilmelding mm, når du klikker dig videre til det møde du 
gerne vil deltage på.  

Region Midt -Nord  
Du kan vælge mellem 3 datoer. Møderne er ens:  

• Den 4. marts 2021 – tilmeldingsfrist 18. februar  

• Den 15. marts 2021 – tilmeldingsfrist 1. marts 

• Den 17. marts 2021 – tilmeldingsfrist 3. marts 

Region Øst 
Du kan vælge mellem 3 datoer. Møderne er ens:  

• Den 8. marts 2021 – tilmeldingsfrist 22. februar 

• Den 19. marts 2021 – tilmeldingsfrist 5. marts  

• Den 23. marts 2021 – tilmeldingsfrist 9. marts  

Region Syd 
Du kan vælge mellem 2 datoer. Møderne er ens: 

• Den 18. marts 2021 – tilmeldingsfrist 4. marts  

• Den 22. marts 2021 – tilmeldingsfrist 8. marts  

 

Der tages forbehold for evt. ændringer i fald der, mod forventning, ikke bliver aftalt et OK21-forlig med 

udgangen af februar måned.  

 

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-4-marts-2021-i-region-midt-nord/2578
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-15-marts-2021-i-region-midt-nord/2584
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-17-marts-2021-i-region-midt-nord/2585
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-8-marts-2021-i-region-%C3%98st/2580
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-19-marts-2021-i-region-%C3%98st/2582
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-23-marts-2021-i-region-%C3%98st/2583
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-18-marts-2021-i-region-syd/2579
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/virtuelt-tr-regionsm%C3%B8de-den-22-marts-2021-i-region-syd/2581

