
11. januar 2018

TR-seminar 7. til 9. marts 2018 

Seminaret sætter fokus på medarbejderinddragelse, hvor hovedtaleren er Alfred Josefsen. 
Herudover går seminaret tæt på TR-rollen for at give TR redskaber til dagligdagens opgaver og 
udfordringer. 

Onsdag den 7. marts 2018 

Kl. 10:45-11:45 Formøder liste 1, 2 og 3 

11:45-12:30 Indtjekning til repræsentantskabsmøde samt sandwich 

Kl. 12:30-15:00 Repræsentantskabsmøde  
(teatersalen – kun for repræsentantskabets medlemmer) 

15:30-17:30 Alfred Josefsen: Betydningen af medarbejderinddragelse 
(Teatersalen – for alle TR og TR-suppleanter) 

Torsdag den 8. marts 2018 

Kl. 9-10:20: 

Nana Wesley Hansen Pernille Steen Pedersen Lisa Ott Mette Huss 
TR’s indflydelse 
Arbejdsmarkedsforsker Nana 
Wesley Hansen, FAOS, 
arbejder med over-
enskomster og samarbejdet 
mellem medarbejdere og 
ledelse i den offentlige 
sektor. 
Nana Wesley Hansen taler 
om den danske model og 
TR’s indflydelse under nye 
ledelsesdiskurser. 

På arbejde med liv og 
sjæl – en ny vinkel på 
stress 
Vi går i dag på arbejde med 
liv og sjæl. Det betyder, at 
når forventningerne bliver 
for høje, kan vi blive over-
mandet af en skjult, invalide-
rende skamfølelse som kan 
lede til stress. Ph.d. Pernille 
Steen Pedersen giver et nyt 
blik på, hvordan vi kan forstå 
forskellige reaktionsmønstre 
og blive bedre til at håndtere 
stress på arbejdspladsen. 
Lær mere om stressreaktio-
ner og de moralske dilem-
maer, som gør sig gældende 
i det moderne arbejdsliv og 
ikke mindst på danske gym-
nasier og hør om forsknin-
gen som peger mod nye, 
fælles løsninger på 
stressproblematikken.

TR-rollen i nedskæ-
ringstider 
Øgede arbejdsbelastninger 
og udsigt til flere fyringer i 
sektoren bidrager til 
frustration og tab af 
motivation. I det scenarie 
har TR nok at se til: Op-
mærksomhed på den en-
kelte, der føler sig presset af 
ledelsen og systemet. 
Sparring med ledelsen, der 
får pålagt besparelserne 
politisk. Talerør for 
medarbejderne overfor 
ledelsen. Egne frustrationer 
over manglende 
handlemuligheder. 
Workshoppen veksler 
mellem korte oplæg og flere 
øvelser baseret på dialog, 
refleksioner og lytten til 
hinanden. Lisa Ott er coach, 
mentor og underviser. 
(max 20 deltagere) 

Den nye persondatafor-
ordning 
Den 25. maj 2018 træder 
den ny persondatalov i kraft.  
Loven skærper på flere 
måder de regler, der gælder 
for opbevaring, sikring og 
behandling af persondata.  
Advokat Mette Huss, Sirius 
Advokater sætter fokus på, 
hvad den nye person-
dataforordning betyder for 
TR i sit virke, ligesom hun 
kommer ind på TR’s rolle ift. 
skolens efterle-velse af 
persondataloven. Det er 
naturligvis skolen, der har 
ansvaret for, at skolen er 
compliant, men lærerne har 
en naturlig interesse i, 
hvordan imple-menteringen 
sker. 

Lokale A Lokale B Lokale C Lokale Skovbrynet 



Kl. 10:40-12:00: 

Stefan Hermann Pernille Steen Pedersen Nana Wesley Hansen Mette Huss 
Hvor står kampen om 
dannelsen? 
Der udspiller sig i øjeblik-
ket en kamp om dannel-
sen i den danske uddan-
nelsesverden. I det ene 
ringhjørne står de politisk-
administrative fremtids-
teknikere. I det andet fin-
der vi den pædagogisk-
konservative position. 
Kampen er intens, men 
påstanden er, at parter-
nes strid fordummer os 
og forhindrer en kon-
struktiv diskussionen om, 
hvad der er bedst for vo-
res uddannelsessystem og 
for de kommende genera-
tioner, der skal dannes i 
det.  
Rektor på professionshøj-
skolen Metropol, og for-
mand for Danske Profes-
sionshøjskoler Stefan 
Hermann fortæller om 
dannelseskamppladsen og 
udfordres af en opponent. 

På arbejde med liv og sjæl 
- en ny vinkel på stress 
Vi går i dag på arbejde 
med liv og sjæl. Det bety-
der, at når forventninger-
ne bliver for høje, kan vi 
blive overmandet af en 
skjult, invaliderende 
skamfølelse som kan lede 
til stress. Ph.d. Pernille 
Steen Pedersen giver et 
nyt blik på, hvordan vi kan 
forstå forskellige reak-
tionsmønstre og blive 
bedre til at håndtere 
stress på arbejdspladsen. 
Lær mere om stressreak-
tioner og de moralske 
dilemmaer, som gør sig 
gældende i det moderne 
arbejdsliv og ikke mindst 
på danske gymnasier og 
hør om forskningen som 
peger mod nye, fælles 
løsninger på stressproble-
matikken.

TR’s indflydelse 
Arbejdsmarkedsforsker 
Nana Wesley Hansen, 
FAOS, arbejder med over-
enskomster og samarbej-
det mellem medarbejdere 
og ledelse i den offentlige 
sektor. 
Nana Wesley Hansen taler 
om den danske model og 
TR’s indflydelse under nye 
ledelsesdiskurser. 

Den nye persondatafor-
ordning 
Den 25. maj 2018 træder 
den ny persondatalov i 
kraft.  Loven skærper på 
flere måder de regler, der 
gælder for opbevaring, 
sikring og behandling af 
persondata.  
Advokat Mette Huss, Siri-
us Advokater sætter fokus 
på, hvad den nye person-
dataforordning betyder 
for TR i sit virke, ligesom 
hun kommer ind på TR’s 
rolle ift. skolens efterle-
velse af persondataloven. 
Det er naturligvis skolen, 
der har ansvaret for, at 
skolen er compliant, men 
lærerne har en naturlig in-
teresse i, hvordan imple-
menteringen sker. 

Lokale A Lokale B Lokale C Lokale Skovbrynet 



Kl. 13 begynder områdemøde for erhvervsgymnasier, TR-kursus for private gymnasier, hf-kurser og studenter-
kurser samt TR-årskursus for VUC. Nedenstående er for TR/TR-suppleanter fra stx og hf.  
Områderne kan efter aftale tilslutte sig dette program, hvis de ønsker det. 

Kl. 13-14:20: 

Lisa Ott Anders Kloppenborg og Enrico 
Merker, Birkerød Gymnasium, 
faciliteret af  
Jens Henning Ravnsmed 

Birgitte Svinth  

TR-rollen i nedskæringstider 
Øgede arbejdsbelastninger og 
udsigt til flere fyringer i sektoren, 
bidrager til frustration og tab af 
motivation. I det scenarie har TR 
nok at se til: Opmærksomhed på 
den enkelte, der føler sig presset 
af ledelsen og systemet. Sparring 
med ledelsen, der får pålagt be-
sparelserne politisk. Talerør for 
medarbejderne overfor ledelsen. 
Egne frustrationer over manglen-
de handlemuligheder. 
Workshoppen veksler mellem 
korte oplæg og flere øvelser 
baseret på dialog, refleksioner 
og lytten til hinanden. 
Lisa Ott er coach, mentor og un-
derviser. 
(max 20 deltagere) 

Dialog og samarbejde 
- Udvikling af formelle og ufor-
melle samarbejdsformer
Ved OK15 blev der aftalt et pro-
jekt om dialog og samarbejde,
som en række skoler arbejdede
med. På Birkerød Gymnasium ar-
bejdede man med at skabe et
godt samarbejdsklima og en god
dialog. Rektor Anders Kloppen-
borg og TR Enrico Merker fortæl-
ler om udfordringerne. Work-
shoppen faciliteres af chefkonsu-
lent Jens Henning Ravnsmed,
Kompetencesekretariatet.

Organisationens ansvar for ar-
bejdsmiljøet 
Udviklingskonsulent og coach 
Birgitte Svinth  om, hvordan man 
på skolen tager fat i og udvikler 
arbejdsmiljøet. 
Herunder hvad fænomenet 
stress egentlig er, og hvorfor og 
hvordan det opstår i det 
moderne vidensarbejde, 
herunder hvordan man 
håndterer stress på skolen. 
Birgitte Svinth  kommer også ind 
på udfordringer om arbejds-
privatlivs balance og det grænse-
løse arbejde - herunder hvordan 
dette kan håndteres i fællesskab 
på arbejdspladsen. 

Lokale JK Lokale L Lokale Skovbrynet 

14:40-16:00 

Lisa Ott Peter Søgaard Povlsen og Mette 
Husbond Kristensen, Silkeborg 
Gymnasium 

Birgitte Svinth  

TR-rollen i nedskæringstider 
Øgede arbejdsbelastninger og udsigt 
til flere fyringer i sektoren, bidrager 
til frustration og tab af motivation. I 
det scenarie har TR nok at se til: 
Opmærksomhed på den enkelte, der 
føler sig presset af ledelsen og 
systemet. Sparring med ledelsen, der 
får pålagt be-sparelserne politisk. 
Talerør for medarbejderne overfor 
ledelsen. Egne frustrationer over 
manglen-de handlemuligheder. 
Workshoppen veksler mellem korte 
oplæg og flere øvelser baseret på 
dialog, refleksioner og lytten til 
hinanden.  
Lisa Ott er coach, mentor og un-
derviser. 
(max 20 deltagere) 

God planlægning og jævn ar-
bejdsbelastning Uddannelsesleder 
Peter Søgaard Povlsen og TR Mette 
Husbond Kristensen, Silkeborg 
Gymnasium, fortæller om, hvordan 
man i Sil-keborg har fokus på en 
vigtig, men udfordrende proces om at 
sikre en bedre planlægning og en 
jævnere arbejdsbelastning.  

Organisationens ansvar for ar-
bejdsmiljøet 
Udviklingskonsulent og coach 
Birgitte Svinth  om, hvordan man på 
skolen tager fat i og udvikler 
arbejdsmiljøet. 
Herunder hvad fænomenet stress 
egentlig er, og hvorfor og hvordan 
det opstår i det moderne 
vidensarbejde, herunder hvordan 
man håndterer stress på skolen. 
Birgitte Svinth  kommer også ind på 
udfordringer om arbejds-privatlivs 
balance og det grænse-løse arbejde - 
herunder hvordan dette kan 
håndteres i fællesskab på 
arbejdspladsen. 

Lokale JK Lokale L Lokale Skovbrynet 




