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FTR-seminar 2018 – den 28.-29. november 

 
Tema  
 
Temaerne for årets seminar er:  
 

• ”Handlekraftige fællesskaber som organisering af interessevaretagelsen  
sammen med medlemmerne” 
 

• Den aktuelle politiske situation – debat med Grete Christensen 
 
Baggrund 
 
På kongressen i 2018 blev der bl.a. arbejdet med det overordnede tema; Handlekraftige fællesska-
ber. Et af kongresforslagene under arbejdsmiljødebatten handlede om ”Dialog om, hvad den gode, 
faglige forsvarlige normering er lokalt”. 
 

Seminariets indhold og form 
 
FTR-seminarets første dag handler om at skabe handlekraftige fællesskaber og FTR’s rolle og op-
gaver ind i det. Som politisk tema er valgt opfølgningsarbejdet på ovenstående kongresforslag.  
 
Dagen bliver en vekslen mellem oplæg og træningsarena om handlekraftige fællesskaber, hvor du 
som FTR kommer til at arbejde konkret med involveringsudfordringen.  
 
På dag to vil Grete Christensen være der til en politisk debat, med oplæg, debat samt diskussion 
om hvordan du, som FTR kan være med til at få politikken ud at leve hos medlemmerne på ar-
bejdspladsen. 
 
Mål for FTR seminaret  
 

• At du som FTR får viden om og erfaringer med værktøjer og kompetencer til involvering 

og inddragelse af TR og medlemmer. 

 

• At FTR og HB opnår forudsætninger for sammen at omsætte politiske indsatsområder 

gennem understøttelse af handlekraftige fællesskaber på arbejdspladserne. 

 

• At du som FTR får viden om, hvad der aktuelt arbejdes med på den politiske arena i 
DSR og DSR’s omverden.  
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Tidsplan 
 
Onsdag den 28. november  

 
Kl.  Punkt 

09.30 Ankomst og morgenkaffe 

10.00 
Velkomst og morgensang  

v. Anni Pilgaard 

10.20 
Handlekraftige fællesskaber, der allerede eksisterer eller har eksisteret blandt medlem-

merne. 

10.50 Oplæg om temaet: Handlekraftige fællesskaber 

11.15 Pause og let forplejning 

11.30 
Oplæg om temaet: ”At få skabt dialog om, hvad den gode, faglige forsvarlige normering 

er lokalt”. 

12.15 Frokost 

13.15 Træningsarena om handlekraftige fællesskaber 

15.15 Kaffepause 

15.45 Træningsarena (fortsat) 

17.45 Afrunding af dag 1 

18.00 Pause 

19.00 Velkomstdrink foran restauranten 

19.15 Middag, erfaringsudveksling og socialt samvær. 

 
Torsdag den 29. november  

 
Kl.  Punkt 

09.00 
Godmorgen, morgensang og præsentation af dagens program  

samt opsamling fra dag 1 

09.30 
Formandens politiske dialog med FTR 

- Oplæg og dialog 

11.00 Pause og let forplejning 

11.20 Formandens politiske dialog fortsat. 

12.45 Afslutning af seminaret 

13.00 Frokost og dialog 

14.00 Tak for denne gang! 

 


