En lus mellem to negle
Tidligere var tillidsrepræsentantens opgaver begrænsede. Det var kollegaens løn og
arbejdsvilkår, der var i centrum. I dag har rollerne og opgaverne ændret sig.
Tillidsrepræsentanten agerer ofte i et konfliktfyldt felt mellem medarbejder og
ledelse - fyldt med daglige dilemmaer og svære samtaler. Hos Teknisk Landsforbund
tilgodeser man behovet for nye kompetencer med skuespil
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Forumspil – Fra tanke til handling:
I forumspil skaber og spiller deltagerne selv fiktive scener, der tager afsæt i situationer fra deltagernes egen hverdag.
Ofte udfordrende eller problematiske situationer. I et trygt forum får deltagerne mulighed for at afprøve forskellige
handlemønstre, dele viden og alternative håndteringsmuligheder med hinanden. Eftersom det er deltagerne selv, der
formulerer, spiller og bearbejder situationerne, skaber forumspillet en høj grad af involvering og ejerskab. Samtidig
sikrer den kropslige erfaring, at deltagernes refleksioner forankrer sig til konkrete og brugbare redskaber.

Et forumspil med ACT! kan bruges til grupper på 8-30 deltagere, samt en proceskonsulent fra ACT!, der styrer og
hjælper processen fra start til slut. Rammer og fokuspunkter for kursusdagen lægges fast i et samarbejde mellem
ACT! og kunden. Læs mere om ACT! og forumspil på: www.a-ct.dk

”Den danske Model”:
I Danmark har vi gennem de seneste 100 år opbygget et system, der indebærer at forholdene på arbejdsmarkedet i
høj grad beror på aftaler indgået mellem repræsentanter for lønmodtagerne og arbejdsgiverne – i daglig tale kaldet
”Den danske Model”.
Den danske Model indebærer, at der på den enkelte arbejdsplads findes tillidsrepræsentanter, som kan repræsentere
de ansatte overfor ledelsen. Tillidsrepræsentanten er medlemmernes talsmand overfor virksomheden og den faglige
organisations repræsentant på stedet.

LO undersøgelse marts 2011:
LO har bedt Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet om at
gennemføre en omfattende undersøgelse af Tillidsrepræsentantens vilkår og rolle anno 2010. Undersøgelsen er udført i
perioden 1. aug. 2009 til 1. okt. 2010.
Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende undersøgelse af tillidsrepræsentantens vilkår, opgaver og muligheder på
arbejdspladserne. Undersøgelsen dækker hele LO området.
Deltagere i undersøgelsen: 7877 tillidsrepræsentanter. 3117 sikkerhedsrepræsentanter. 1475 kolleger. 1618 ledere.
225 afdelingsrepræsentanter.

Følgende 15 forbund indgår i undersøgelsen: 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk EL-Forbund, Dansk
Jernbaneforbund, Dansk Metal, FOA- Fag og Arbejde, Fængselsforbundet, Fødevareforbundet NNF, HK/Danmark,
Hærens

Konstabel-

og

Korporalforening,

Malerforbundet,

Landsforbund, TIB – Forbundet Træ-Industri-Byg.

Se mere: www.lo.dk
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