
Program for fælles møde for AMR og TR 1. november 2018 og TR-møde 2. 

november 2018  

Kære TR, TR’s og AMR 

Bestyrelsen for Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier indbyder til en fælles dag for 

arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter 1. november 2018 efterfulgt af møde for tillidsrepræsentanter 2. 

november 2018.  

Møderne afholdes på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. 

Læs mere om hotellet  

Program  

1. november.  

 

Temamøde om pres på arbejdsmiljø og samarbejdet mellem AMR og TR for at forbedre 

arbejdsmiljøet (fælles møde for AMR og TR) 

 

10.00 – 12.30 Hvordan gør TR og AMR sig til attraktive samarbejdspartnere for ledelsen, 
samtidig med, at de varetager kollegernes interesser? 
 
Oplæg ved: Søren Viemose. 
 
Oplægget tager hovedudgangspunkt i ledelseskommissionens kritik af  
samarbejdssystemet: 

 Hvad går kritikken på, og hvad kan det betyde for synet på de tillidsvalgtes 

rolle? 

 Hvordan kan erfaringerne fra KL og Forhandlingsfællesskabets projekt om 

samarbejdet i kommunernes MED-udvalg være til inspiration for de tillids-

valgtes rolle i MED-udvalg mm? 

 
Med udgangspunkt i ovenstående vil der være løbende refleksions- og 
samarbejdsøvelser undervejs, hvor deltagerne drøfter egne udfordringer og 
muligheder. 

 

 12.30 -13.30   Frokost 

 13.30 -14.00 DM’s indsats for arbejdsmiljø de kommende år. Herunder tilbagemelding om 

resultater fra rundspørge blandt AMR. 

14.00 -14.45 Interviews med AMR og TR: Fokus på udfordringer i rollen og særligt på 

opgaverne i hvervet i forbindelse med forandringer, nedskæringer og øget 

arbejdspres 

14.45 - 15.00 Kaffepause 

https://vejlecenterhotel.dk/da


15.00 - 16.00  Deltagernes egne erfaringer bringes i spil med henblik på at give indsatsen for 

et bedre arbejdsmiljø et skub fremad 

 

Kl. 18.30 –   Middag 

   

2. november (kun for TR’er) 

Tema: Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse 

 

08.00 – 09.00   Morgenmad 

09.00 – 09.45   Rammesætning og oplæg om temaet for mødet inklusiv proces frem mod 

delegeretmøde. 

09.45 – 10.45   Workshop i grupper på tværs af UC’er angående hverdagen omkring arbejdets 

tilrettelæggelse:  

Hvad er oplevelserne af: 

 Forvaltningen af de tre ben i stillingsstukturen 

 Arbejdsporteføljer som styrings- og navigationsinstrument for time-

fagfordeling og årsnorm 

 Tidsregistrering 

 Merarbejde    

10.45 – 11.00   Pause  

11.00 – 12.00   Fortsat workshop angående hverdagen omkring arbejdets tilrettelæggelse: 

 Hvad fungerer godt i det daglige vedrørende de tre ben i 

stillingsstrukturen, arbejdsporteføljer, tidsregistrering og merarbejde? Og 

hvorfor? 

 Hvad fungerer mindre godt vedrørende de tre ben i stillingsstrukturen, 

arbejdsporteføljer, tidsregistrering og merarbejde? Og Hvorfor? 

 

12.00 – 13.00   Frokost   

13.00 – 14.00   Opsamling på arbejdet i workshopperne og perspektivering over spørgsmålet: 

Hvad stiller vi op med vores anbefalinger i forhold til arbejdstid og principper 

for tilrettelæggelse af undervisernes arbejde?   

14.00 – 15.00  Formand for DM, Camilla Gregersen, fortæller om planerne for DM’s 

fremtidige organisering og drøfter perspektiverne med de tilstedeværende.    

Kl. 15.00  Tak for denne gang     


