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Forord 
 

"Organisationsuddannelse 2018" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye 

tillidsvalgte. 

 

Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk repræsentant for medlem-

merne ved at 

 give dig forståelse for organisationens og din egen placering 

 give dig indsigt i foreningens politiske mål, og hvordan der på alle niveauer arbejdes for at nå målene 

 give dig handlekompetencer ved at styrke dine faglige, sociale og personlige kompetencer 

 give dig mulighed for at være med til at udvikle foreningen og din egen arbejdsplads til gavn for med-

lemmerne. 

 

Uddannelsen består af en TR-uddannelse for nyvalgte TR’er og en politisk lederuddannelse for nyvalgte kreds-

styrelsesmedlemmer, kredskasserere, næstformænd og kredsformænd. TR-uddannelsen udbydes hvert år. 

Den politiske lederuddannelse udbydes i lige år og er derfor med i år. 

  

Organisationsuddannelsen skal i videst muligt omfang sikre, at de kompetencer og den viden du erhverver 

under uddannelsen, kan bruges i lang tid. 

 

Du skal selv tilmelde dig uddannelsen via foreningens hjemmeside. Hvis du er nyvalgt tillidsrepræsentant, bør 

du rette henvendelse til din kreds for at høre, hvordan du gør det. Er I flere nyvalgte tillidsrepræsentanter fra 

samme kreds, er det en stor fordel, at I kommer på samme hold. Kredsen kan hjælpe jer med at få koordineret, 

at I søger på samme hold.  

 

Jeg håber, du får et godt udbytte af uddannelsen og af det kollegiale samvær. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Bondo Christensen 
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Model for den samlede organisationsuddannelse 
 

 
 

Organisationsuddannelsen er for alle, der bliver valgt til et tillidshverv i foreningen. Den består af: 

 TR-uddannelse – 4 moduler à 3 dage i et tæt samarbejde med din lokale kreds 

 Politisk Lederuddannelse – 1 modul for næstformænd, kredsstyrelsesmedlemmer og kredskasserer 

samt et længere forløb for formænd. Uddannelsen tilbydes i lige år. 

 

TR-uddannelsen 

TR-uddannelsen tilbydes alle nyvalgte tillidsrepræsentanter. Du er sammen med de samme deltagere og un-

dervisere på hele uddannelsen, så I kommer til at kende hinanden rigtig godt. På hvert modul vil der også være 

en eftermiddag med et fagligt og politisk tema, hvor du vil møde et hovedstyrelsesmedlem. Der er 2 undervise-

re på hvert hold – en konsulent fra Danmarks Lærerforening og en konsulent/kredsstyrelsesmedlem fra en af 

foreningens kredse. Derudover vil der i forbindelse med enkelte temaer også deltage andre konsulenter fra 

foreningen. 

Der er et særligt hold TR-12 for dig, der IKKE er ansat i folkeskolen. Dette hold følger i store træk det samme 

indhold som på de øvrige hold. Der vil dog blive lagt mere vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for 

de enkelte grupper. 

De øvrige hold er for TR’er, der er ansat i folkeskolen. Bemærk, at du godt kan være ansat i folkeskolen, selv-

om du er på en specialskole, og du skal derfor tilmelde dig et af disse hold. 

Hvis I er flere nyvalgte TR’er i samme kreds, opfordrer vi jer til at søge det samme hold. I kan få meget glæde 

af hinanden både undervejs på uddannelsen og efter uddannelsen. Vi kan imidlertid ikke garantere, at I kom-

mer på samme hold, men vi vil bestræbe os på det. Det er mest hensigtsmæssigt for dynamikken på holdet, 

hvis der ikke deltager flere end 5-6 fra samme kreds. Kredsen kan hjælpe jer med at få koordineret, at I søger 

samme hold. 

 
Hvis du vælges til kredsstyrelsen uden at have været TR, bør du også tilmelde dig TR-uddannelsen. 
 
Hvis du har været TR tidligere, så drøft med din kreds, hvorvidt du bør deltage igen. Som tommelfingerregel er 
det en god ide at tage uddannelsen igen, hvis det er mere end 10 år siden, du sidst var TR. 

Uddannelsen holdes på foreningens egne ejendomme. De ligger alle meget naturskønt og har gode undervis-

ningsforhold. 
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TR-uddannelsens forløb 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle moduler begynder på 1.-dagen kl. 11.00 og slutter på 3.-dagen kl. 15.00. 
 

I TR-uddannelsen er de faglige, personlige og sociale kompetencer i centrum. Der vil være et særligt fokus på 

 TR-rollevaretagelsen og det personlige lederskab 

 TR’s muligheder for at arbejde strategisk og helhedsorienteret på arbejdspladsen 

 det lokale afsæt – herunder et tæt samspil med kredsene. 

 
Ved afslutningen af modul 4 får du et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilket indhold du har været igennem. 
Forudsætningen for at få uddannelsesbeviset er, at du har deltaget i fuldt omfang på alle 4 moduler. 
 

Samspillet med din kreds 

Det strategiske arbejde foregår primært i forhold til de faglige udfordringer, hvorfor der i hele uddannelsen vil 
være en kobling mellem de relevante faglige temaer og dit strategiske arbejde. Det er også i relation hertil, at 
der vil være et tæt samspil mellem det, der foregår i kredsen og på selve uddannelsen. 
 
Indholdet på modulerne bygger oven på din viden om egne lokale forhold. Kredsene har derfor til opgave før 
og efter de 4 moduler at sikre, at du kender de lokale forhold på en række områder, og at du kender kredsens 
politik og deres forventninger til, hvad der skal foregå på de enkelte arbejdspladser.  
 

Din egen medvirken 

Din egen aktive deltagelse er altafgørende for dit udbytte. 
 
Modulerne er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for at bringe dig selv og det lærte i spil. Det vil blandt andet 
være et gennemgående element, at du får lavet din egen lokale årsplan i relation til de emner, der berøres på 
uddannelsen. 
 
Før og efter modulerne vil der være lidt selvstudie i relation til de emner, der arbejdes med på modulerne. 
 
Hvert modul slutter med, at du skal sætte dig nogle personlige læringsmål til næste gang, og du skal vælge 
hvilke konkrete opgaver, du vil tage fat på lokalt. Vi forventer, at de opgaver du tager fat på, vil være nogle, 
som du under alle omstændigheder skulle i gang med – nu blot fra et mere oplyst grundlag. På det efterfølgen-
de modul bliver der fulgt op på det arbejde, der er foregået  i den mellemliggende periode. 

 

Lokal afrunding 

Den lokale afrunding på TR-uddannelsen tilrettelægges af kredsene og er derfor forskellig fra kreds til kreds. 
 
Den lokale afrunding skal sikre, at du - efter at have afsluttet hele TR-uddannelsen - sammen med kredsen har 
mulighed for at gøre status: Hvor står du nu, hvad er dine fremtidige uddannelsesmæssige behov og hvad har 
du i øvrigt brug for som tillidsvalgt? Den lokale afrunding finder sted, når uddannelsen er gennemført. 
 
Efter endt TR-uddannelse vil du også have mulighed for at deltage i de kurser, foreningen udbyder halvårligt. 
  

Modul 1 

Okt. - nov. 2018 

TR’s arbejde;  
rammer, opgaver 
og forventninger 

Modul 2 

Nov. - feb. 2019 

Arbejdstid 
 Faglig klub 

Mødeledelse 

Modul 3 

Feb. - april 2019 

Overenskomst-
forhandlinger  

Strategisk arbejde  

Modul 4 

Aug. - sept. 2019 

Folkeskoleloven 

MED-udvalget 
Budgetarbejde 

Gennemgående temaer 

TR-rollen, personlige mål, eget netværk, kommunikation, konfliktløsning, 
forhandling, faglige temaer og foreningspolitik 
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Politisk lederuddannelse for nye kredsformænd 

Udvikling af dine politiske, strategiske og personlige lederegenskaber, så du bliver klædt på til at vare-
tage kredsformandens rolle, opgaver og ansvar 

Uddannelsen henvender sig til nye kredsformænd. 

 

Kursusbeskrivelse 

Uddannelsens formål er, at kvalificere nye formænd med fokus på at udvikle dine lederegenskaber såvel poli-

tisk, strategisk, fagligt og personligt. 

 

Uddannelsen løber over 5 moduler startende i maj 2018 med afslutning i september 2019. Den fysiske tilstede-

værelse på de 5 moduler suppleres af e-læringsmoduler forud for og undervejs i uddannelsen. Parallelt hermed 

vil der mellem modulerne være hjemmeopgaver af forskellig karakter og omfang. 
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Økonomisk 

ansvar 

 
Kommunikation 

 
Personaleledelse 

Følg en sag 
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Lederskab 

Personlige 

Strategiske 

Personale- 

mæssige 

Politiske 

Det personlige lederskab vil bl.a. omhandle 

 hvad er god kredsformandsledelse? 

 egne værdier og holdninger samt grænser i dit lederskab 

 personprofil – egne styrker og svagheder 

 ledelsesværktøjer og modeller i teori og praksis. 

 

Det strategiske lederskab vil bl.a. omhandle 

 hvordan arbejdes der strategisk med kredsens mål og indsatsområder? 

 hvordan arbejdes der i forhold til medierne? – Kunne sætte 

dagsorden, ”netværke” og skabe alliancer 

 forhandlinger – anvendelse af værktøjer og processer til opnåelse af bedst mulige resultater. 

 

Det politiske og personalemæssige lederskab vil bl.a. omhandle 

 rollen som politikskaber og -bærer på alle niveauer 

 ledelse af kredsstyrelsen og de ansatte 

 kredsformandens ansvar – herunder det juridiske og 

økonomiske ansvar 

 brug af værktøjer til konflikthåndtering og                            

coaching/sparring. 

 

 

Henover de 5 moduler, skal du i samarbejde med din kreds arbejde med et udviklingsprojekt. Din kreds vil blive 

tilbudt konsulentbistand til udviklingsprojektet, hvor kredsens vision og indsatsområder klargøres. Det er hen-

sigten, at kredsen også udarbejder en kommunikationsstrategi. Kredsen skal forvente at afsætte ca. 1 - 2 dage 

mellem hvert modul til at arbejde med udviklingsprojektet. 

Derudover vil der blive etableret netværk på holdet, hvor I kan støtte hinanden både i forhold til udviklingspro-

jektet i kredsen, og i forhold til din fortsatte udvikling som kredsformand. 

 

Din næstformand vil blive inviteret til at deltage på modul 3, der handler om forhandling og samarbejdet mellem 

formand og næstformand. 

 

Forløbet bliver tilrettelagt med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og udfordringer. Forudsætningen for 

et udbytterigt forløb er din aktive deltagelse såvel på som mellem modulerne.  

 

Undervisere 

Der er 2 konsulenter fra sekretariatet tilknyttet hele forløbet. Derudover vil der blive suppleret med en række 

eksterne og interne konsulenter. 

 

Varighed og tilmelding  

Alle modulerne forventes at begynde på 1. –dagen  

kl. 10.30 og slutter på sidstedagen kl. 15.00. 

Næstformændene inviteres til at deltage på 3. modul.  

Tilmeldingsfristen er den 1. april 2018. 

 

Ref.nr. Modul Dato Kursussted 

LEDER-FMD-01-0018  Modul 1 22. – 25. maj 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 Modul 2 8. – 10. oktober 2018 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 Modul 3 21. – 23. januar 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 Modul 4 13. – 15. maj 2019 København 

 Modul 5 3. – 5. september 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

  

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=578&topmenuid=2
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Næstformand 

Personlige 

Strategiske Politiske 

Organisationsuddannelse 2018 

 
 
Politisk lederuddannelse for nye næstformænd 
 
Styrk dine politiske,  personlige og strategiske lederegenskaber, så du sammen med kredsformanden 
bliver klædt på til at varetage din rolle, dine opgaver og dit ansvar som næstformand 

Uddannelsen henvender sig til nye næstformænd i kredse, hvor der ikke er en nyvalgt formand, som deltager i 

lederudviklingen for nye kredsformænd. Uddannelsen gennemføres som internat over 3 dage sammen med 

kredsformanden. Det er en forudsætning, at begge deltager. 

 

Kursusbeskrivelse 

På uddannelsen vil vi arbejde med at skabe et tæt og forpligtende samarbejde mellem kredsformand og næst-

formand som fundament for at styrke kredsarbejdet. Næstformanden vil blive ”klædt på” til at være medskaber 

af et homogent kredsformandsskab, som kan medvirke til at optimere samarbejdet i formandsskabet  - herun-

der at kunne samarbejde målrettet og strategisk om udvikling af kredsen til gavn for medlemmerne. 

 

Vi vil arbejde med det personlige, det strategiske og det politiske lederskab. På kurset vil du i samarbejde med 

din kredsformand arbejde med kredsens strategi, indsatsområder og kommunikationsstrategi. 

 

Det personlige lederskab vil bl.a. omhandle 

 egne værdier og holdninger samt grænser i dit/jeres lederskab 

 kendskab til hinandens adfærdsmæssige præferencer (styrker). 

Det strategiske lederskab vil bl.a. omhandle 

 politikudvikling – hvad vil vi opnå politisk? 

 strategiudvikling – hvordan arbejder vi strategisk med vores ind-

satsområder/mål? 

 målrettet kommunikationsstrategi – hvem er vores vigtigste inte-

ressenter? Hvordan og om hvad skal vi kommunikere? 

 styrke TR/AMR-arbejdet 

 forhandlingsstrategi - hvad, hvor og hvordan opnår vi de bedste resultater?. 

Det politiske lederskab vil bl.a. omhandle 

 formand og næstformand som et team 

 rolle- og kompetenceafklaring – hvad kan og skal vi sammen og hver især? 

 formandens opgaver/pligter/ansvar – hvordan er det, når næstformanden pludselig skal tage over? 

 daglig sagsbehandling og administration af kredsen - hvordan sikrer og organiserer vi et professionelt 

kredskontor? 

 rollerne som politikskaber og -bærer på alle niveauer.  

 

Undervisere 

Konsulenter fra sekretariatet. 

 
Varighed og tilmelding 

Kurset begynder på 1.-dagen kl. 11.00 og slutter på 3.-dagen kl. 15.00. 

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2018. 
 

 

Ref.nr. Dato  Kursussted  

LEDER-NFMD-0118  12. – 14. november 2018 Sinatur Hotel Skarrildhus 

  
 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=594&topmenuid=2


 8 

Organisationsuddannelse 2018 

 
 

Politisk lederuddannelse for nye kredskasserere 

 
Få den nødvendige viden, for at kunne fungere som kredskasserer 

Uddannelsen henvender sig til nye kredskasserere eller kredskasserere, som ikke tidligere har deltaget i dette 

kursus. Kurset afholdes over 2 moduler à 2 dage. 

 

Kursusbeskrivelse 

På modul 1 vil du få et grundlæggende kendskab til bogføring, periodiske opgaver samt årsregnskab. Derud-

over vil du også få kendskab til kredsens juridiske og økonomiske ansvar samt et indblik i kredsens særlige 

fond og brugen af denne. Desuden vil der være en gennemgang af foreningens medlemssystem – herunder 

kontingentopkrævning, restancer m.m. 

På modul 2 vil statsautoriserede revisor Palle Mørch gennemgå love og regler inden for regnskab. Derudover 

vil der være fokus på årsafslutning, budgetlægning, fastlæggelse af kontingent m.m.  

På begge moduler vil undervisningen blive suppleret af opgaveløsning. 

 

Modulerne vil omfatte 

 bogføring, kontoplaner og årsregnskaber 

 foreningsret, administrative rutiner, afregning med hovedkassen, ind- og udmeldelser, overflytninger 

og grænseaftaler 

 arbejdsgiveransvar og forsikringsforhold 

 samarbejde med medlemsadministrationen 

 skattelovgivning 

 særlig fond 

 investeringer 

 AKUT-midler. 

 

Yderligere information 

Der vil være en hjemmeopgave mellem de 2 moduler, hvor du skal tage udgangspunkt i dit eget halvårsregn-

skab og budget. 

 

Undervisere 

Sekretariatsansatte og eksterne konsulenter. 

 

Varighed og tilmelding 

Begge moduler begynder på 1.-dagen kl. 11.00 og slutter på 2.-dagen kl. 15.00. 

Tilmeldingsfristen er den 1. april 2018. 

 

 

 

 

Ref.nr. Modul Dato Kursussted 

LEDER-KSS-01-0018  1. modul 16. – 17. april 2018 Sinatur Hotel Haraldskær 

 2. modul  17. – 18. september 2018 Sinatur Hotel Storebælt 

 

 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=579&topmenuid=2
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Politisk lederuddannelse for nye kredsstyrelsesmedlemmer 

 
Bliv klædt på til arbejdet som kredsstyrelsesmedlem 

Uddannelsen henvender sig til nye kredsstyrelsesmedlemmer. Hvis du ikke tidligere har været TR, bør du også 

deltage i TR-uddannelsen. Skal du varetage sagsbehandlingsopgaver, bør du endvidere deltage i kurset for 

mindre erfarne sagsbehandlere, der er opslået i kursusplanen for 2. halvår af 2018. 

 

Kursusbeskrivelse 

Kredsstyrelsesmedlemmer kan have mange roller og forskelligartede opgaver i kredsen. Med udgangspunkt i 

konkrete input fra en kreds arbejder vi med din nye rolle som kredsstyrelsesmedlem. 

 

Vi arbejder med: 

 Din personlige rolleafklaring 

 Hvordan du kan organisere og tilrettelægge dit arbejde 

 Aktuelle organisatoriske og politiske problemstillinger og dilemmaer i forhold til rollen. 

 

Et andet fokusområde vil være det strategiske og involverende arbejde i kredsen. Her vil vi med udgangspunkt 

i en konkret sag fra et af dine ansvarsområder dykke ned i, hvordan man kan arbejde såvel strategisk som 

involverende som kreds og som styrelsesmedlem. 

 

Udervejs vil der være 2 workshops: 

 Kommunalt budget og Public affairs  

 Overenskomstforståelse. 

Workshoppene sikrer, at du får den nødvendige faglige ballast i forhold til de pågældende områder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil endvidere være rig mulighed for erfaringsudveksling om det daglige arbejde i en kredsstyrelse. 

 

Undervisere 

Konsulenter fra sekretariatet og eksterne konsulenter. 

 

Varighed og tilmelding 

Modulet begynder på 1.-dagen kl. 11.00 og slutter på 3.-dagen kl. 15.00. 

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2018. 
 

Ref.nr. Dato Kursussted 

LEDER-KST-0118 4. – 6. december 2018 Sinatur Hotel Storebælt  

Rolle 
Rolle 

Rolle 

Involverende 

Politisk 

? 

Strategisk 

Faglig kompetent 

 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=580&topmenuid=2
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Holdoversigt – LINK til TR-uddannelsen 
Ref.nr. Modul Dato Kursussted 

TR-01 1. modul 1. – 3. oktober 2018 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 2. modul 26. – 28. november 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 3. modul 27. feb. – 1. marts 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 4. modul 21. – 23. august 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 
    

TR-02 1. modul 1. – 3. oktober 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
 2. modul 28. – 30. november 2018 Sinatur Hotel Haraldskær 

 3. modul 27. feb. – 1. marts 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 4. modul 21. – 23. august 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
    

TR-03 1. modul 3. – 5. oktober 2018 Sinatur Hotel Haraldskær 

 2. modul 7. – 9. januar 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 3. modul 6. – 8. marts 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 4. modul 28. – 30. august 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 
    

TR-04 1. modul 8. – 10. oktober 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 2. modul 9. – 11. januar 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 3. modul 6. – 8. marts 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 4. modul 28. – 30. august 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
    

TR-05 1. modul 8. – 10. oktober 2018 Sinatur Hotel Haraldskær 

 2. modul 21. – 23. januar 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 3. modul 13. – 15. marts 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 4. modul 4. – 6. september 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 
    

TR-06 1. modul 10. – 12. oktober 2018 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 2. modul 21. – 23. januar 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 

 3. modul 13. – 15. marts 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 

 4. modul 4. – 6. september 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 
    

TR-07 1. modul 5. – 7. november 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 2. modul 23. – 25. januar 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 3. modul 18. – 20. marts 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 4. modul 11. – 13. september 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
    

TR-08 1. modul 5. – 7. november 2018 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 2. modul 28. – 30. januar 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 3. modul 18. – 20. marts 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 

 4. modul 11. – 13. september 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 
    

TR-09 1. modul 7. – 9. november 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 2. modul 28. – 30. januar 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 3. modul 20. – 22. marts 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 4. modul 16. – 18. september 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 
    

TR-10 1. modul 12. – 14. november 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 2. modul 30. jan. – 1. feb. 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 

 3. modul 27. – 29. marts 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 4. modul 16. – 18. september 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
    

TR-11 1. modul 12. – 14. november 2018 Sinatur Hotel Haraldskær 

 2. modul 4. – 6. februar 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 3. modul 27. – 29. marts 2019 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 4. modul 25. – 27. september 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
    

TR-12 1. modul 14. – 16. november 2018 Sinatur Hotel Skarrildhus 

 2. modul 4. – 6. februar 2019 Sinatur Hotel Storebælt 

 3. modul 3. – 5. april 2019 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

 4. modul 25. – 27. september 2019 Sinatur Hotel Haraldskær 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=552&topmenuid=2
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Organisationsuddannelse 2018 

 
 

Praktiske oplysninger 

 
Her kan du læse de praktiske oplysninger i forbindelse med organisationsuddannelsen 

Sted 

Alle kurser foregår på foreningens kursusejendomme. 

 

Tilmelding 

På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du se alle kurser og hold, der tilbydes på hele uddannelsen.  

For at ansøge skal du først være logget på Min Side (medlem.dlf.org). Du kan enten logge på med NemID 

eller med pinkode. Hvis det er første gang, du skal ind på Min Side, skal du logge på ved at taste dit medlems-

nummer eller cpr.nr. og bruge dit cpr.nr. som adgangskode. Adgangskoden kan ændres senere under Person-

lige oplysninger på Min Side.  

Hvis du har været logget på før, kan du tilmelde dig direkte via ref.nr. i kursusplanen eller via kursuslisten. På 

kursuslisten findes de kurser og hold, vi tilbyder på TR-uddannelsen. Ved tilmelding klikker du på ikonet  og 

følger tilmeldings-flowet.  

 

Tilmeldingsstatus 

Hvis du ønsker at følge med i behandlingen af din ansøgning, kan du via Min Side → Mine kurser se, hvilket 

hold/kursus du er blevet optaget på. Hvis din ansøgning vises som Modtaget, er din ansøgning endnu ikke 

behandlet. Vi behandler ikke ansøgningerne, før tilmeldingsfristen er udløbet. Du skal regne med, at der kan gå 

op til 3 uger, før du kan se din tilmeldingsstatus inde på Min Side. 

 

Min Side – materialer og beskeder 

Al korrespondance fra sekretariatets organisationsafdeling foregår elektronisk. Du vil modtage besked om dine 

kurser via Min Side → Indbakke. Har du en e-mailadresse registreret i vores medlemssystem, vil du også 

modtage beskeden pr. e-mail. Husk at opdatere din e-mail adresse, hvis den er ændret. Breve og andet mate-

riale kan hentes via Mine kurser. 

 

Tjenestefrihed 

I forbindelse med bekræftelse på optagelse fremsendes tjenestefrihedsansøgning. 

 

Afbud 

Afbud til uddannelsen skal meddeles Organisationsafdelingen så hurtigt som muligt. Er afbuddet ikke modta-

get inden kurset begynder, bliver du opkrævet et gebyr på 2.000 kr., som pt. svarer til en gennemsnitspris for et 

kursusdøgn. Det samme er gældende ved udeblivelse fra et modul. 

 

Transport 

Danmarks Lærerforening dækker dine rejseudgifter efter gældende regler. Du får en folder med information om 

vilkårene for transport sammen med øvrige praktiske oplysninger til alle kurser/moduler. 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål i forbindelse med kurserne i organisationsplanen, kan du kontakte Helle Pilgaard i Organisa-

tionsafdelingen på telefon 33 69 64 36 mellem kl. 9.00 - 15.30, fredag mellem 9.00 - 14.30. 

 

https://medlem.dlf.org/

