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TEMA: Fremtidsrejsen – fokus på Indsatsområder 2016-2020 
 
Hvad skal vi? 
 
Vi skal bruge dagen på at rejse ud i fremtiden, hvor vi har fokus på hvilke 
udfordringer og muligheder fremtiden bringer for TL’s medlemmer og TL som 
fagforening. 
 
Vi tager bolden op fra kongressen i 2016 og har på vores rejse stop ved flere af de 
målsætninger, der blev besluttet i Indsatsområder ”2016-2020”. Vi har afsæt i 
nutiden men fokus på fremtidens arbejdsmiljø, uddannelser og fagforening.  
 
Stop på rejsen 
 
Fremtidens kompetencer 
 
Hvad kan TL gøre for at flere får lyst til at tage efter- og videreuddannelse?  
 
I de seneste ti år har TL arbejdet målrettet for at sikre midler til efter- og 
videreuddannelse for medlemmerne. Faktisk har der næppe nogensinde været så 
favorable muligheder for at uddanne sig livet igennem. Alligevel viser det sig, at alt 
for få TL’ere gør brug af deres muligheder for efter- og videreuddannelse.  
 
Ansvarlige: 
Martin Ungermand Bichel, Teknisk Landsforbund 
Birgitte Grum-Schwensen, Teknisk Landsforbund 
 
 
Fremtidens fagforening  
 
Hvad skal der til for at TL også er relevant i fremtiden? 
 
Der sker rigtig meget på det danske arbejdsmarked – ny teknologi giver nye 
muligheder og udfordringer. Globaliseringen har godt fat og teknikerne arbejder i dag 
sammen med kollager i hele verden. Det gør arbejdslivet spændende, men det er ikke 
altid problemfrit. Som fagforening skal TL understøtte medlemmerne i denne 
udvikling.  
 
TL gennemførte i foråret en stor værdiundersøgelse blandt alle TL’s medlemmer. De 
centrale resultater gennemgås, drøftes og du får en pixiudgave af undersøgelsen med 
dig hjem. 
 
Fremtidens fagforening er til debat. Kom og giv din holdning til kende. 
 
Ansvarlige: 
Jesper Claus Larsen, DMA Research  
Sune Steffen Hansen, Rud Pedersen 
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Psykisk arbejdsmiljø 
 
Kom og diskutér fremtidens psykiske arbejdsmiljø med en politiker fra 
Christiansborg  
 
Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig mærkesag for TL’s medlemmer. Det var en af de 7 
målsætninger, der blev besluttet på kongressen i 2016 og den netop gennemførte 
værdiundersøgelse har vist, at det er en mærkesag medlemmerne i den grad vægter 
højt. 
 
Vi har fået to helt centrale politiske aktører i beskæftigelsespolitikken til at komme og 
holde workshops om psykisk arbejdsmiljø.  
 
Kom og hør hvad der sker på Christiansborg og kom med dine input til, hvad der sker 
i den virkelige verden. 
 
Ansvarlige: 
Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører (S)   
Lennart Damsbo-Andersen, arbejdsmiljøordfører (S) 
 
  
Debathjørnet 
 
Diskutér TL politik med forbundsformanden  
 
I debathjørnet kommer du helt tæt på TL’s forbundsformand Lone Engberg Thomsen 
og hendes arbejde for medlemmerne. Du kan høre om og tage del i nogle af de 
politiske debatter, TL har blandet sig i de seneste år. 
 
Hvorfor har TL ment som de gjorde, og hvad sagde de politiske medspillere og 
modstandere? Hvad ville du ønske TL gjorde? 
 
 
Mellemlandinger 
 
I mellem de 4 stop på rejsen er der mulighed for at besøge 4 
stande/værksteder. 
 
 
Engagementskiosken 
 
Kom og få konkrete redskaber med dig hjem, så du kan være med til at skabe 
engagement og synlighed på din arbejdsplads. Der er fokus på efteruddannelse, 
arbejdsmiljø og organisering.  
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Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighederne? 
 
Debatoplægget Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighederne er blevet til 
sammen med Tænketanken Mandag Morgen og tager bl.a. udgangspunkt i 
resultaterne fra værdiundersøgelsen. 
 
Debatoplægget blev lanceret i forbindelse med Folkemødet i juni 2018. På standen 
kan du få et eksemplar af debatoplægget, se medlemsfortællinger og resultater fra 
undersøgelsen. 
 
 
Byg oven på 
 
Mød ”Byg oven på” og få gode råd om efter- og videreuddannelse. 
Byg oven på er et samarbejde mellem en række uddannelsesinstitutioner, 
arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer. 
 
 
PFA Sundhed  
 
Kom forbi PFA´s stand og få foretaget din egen digitale sundhedsscreening og en snak 
om, hvad PFA har af tilbud til dig. 
 
 
Rejseforberedelser  
 
Som ved en hver anden rejse, så er det vigtigt at forberede sig. Det betyder, at du 
skal have gjort dig nogle tanker om de forskellige stop på rejsen. 
 
Det kunne f.eks. være: 
 

 Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads? 
 Hvad er det, der gør mig stresset? 
 Hvad er mine forventninger til fremtidens fagforening? 
 Hvilke barrierer møder mine kollegaer og jeg i forbindelse med at få tid til efter- 

og videreuddannelse? 
 
 
Det praktiske  
 
Du skal rejse i en mindre gruppe, du får navnene på dine rejsefæller i din mappe på 
dagen. Hver gruppe har en rejseguide, der sørger for at få jer alle godt gennem 
dagen. 
 
 
 


