
 

 

 

 

Til TR 

 

Vedr. valg af TR og TR suppleant og AMR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Der udskrives hermed til valg af TR og TR-suppleant på dit arbejdssted. 

Valget skal afholdes inden udgangen af marts måned og du skal sammen med din skoleleder 

fastsætte tid og sted.  

Skolelederen er gennem brev orienteret herom. I dette brev er skolederen også blevet gjort 

opmærksom på, at der skal udskrives valg til AMR, som skolederen skal stå for. – Vi foreslår, at 

dette valg foregår ved samme valghandling som ovenstående. 

Valget skal afholdes, så alle med stemmeret har mulighed for at deltage, evt. i sammenhæng med et 

lærermøde eller møde i faglig klub 

 

Med dette brev følger en plakat, som du skal ophænge synligt for alle. Du skal udfylde plakaten 

med skolenavn og dato. 

 Du kan evt. kopiere plakaten og ophænge den flere steder. Især hvor skolen/institutionen er delt på 

flere arbejdssteder, er det vigtigt, at den er ophængt synligt alle steder. 

Valget med angivelse af tid og sted skal adviseres min. 14 dage før valgets afholdelse. 

Udover at ophænge plakaten, vil det være god praksis også at advisere de stemmeberettigede 

gennem skolens/institutionens intranet. 

 

Endvidere medfølger 2 pjecer (Valg af TR og Valg af AMR) – i disse pjecer anbefaler kreds 37, at 

tillidsrepræsentantens suppleant og AMR er samme person 

Kreds 37 har besluttet at følge de af DLF anbefalede retningslinjer for valg af TR. 

 

Stemmeret og valgbarhed: 

TR vælges blandt de medlemmer (fraktion 1 og 2), der er på tjenestestedet, dvs., at en TR skal være 

medlem af foreningen. Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til 

kommunen. Se i øvrigt notatet "Stemmeret og valgbarhed til TR-/FTR-valg" på DLFs hjemmeside 

under TR-håndbogen. Notatet er endvidere medsendt dette brev. 

Skulle du føle behov derfor, kan du rekvirere hjælp fra kredskontoret til at lede valghandlingen.  

 

Valg af TR: 

Der kan opstilles kandidater på mødet. 

 Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning.  

 Er der flere kandidater, foretages der skriftlig afstemning.  

 Nuværende TR eller en anden neutral person udpeget af forsamlingen leder valget. 

Forsamlingen udpeger blandt de fremmødte to stemmetæller. 

 

Brev til TR ved TR valg 
Kreds 37 

http://tr.dlf.org/Docs/Organisation/Stemmeret%20og%20valgbarhed%20til%20TR.doc


 

 Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede 

(= flertal af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med), er 

pågældende valgt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

 Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, foretages ny afstemning.  

 Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der kun stemmer på én 

kandidat, er denne valgt.  

 Bringer anden afstemning ingen afgørelse, foretages der en tredje afstemning mellem de to, 

der ved anden afstemning har fået flest stemmer (bundet omvalg). Ved stemmelighed 

afgøres det ved lodtrækning, på hvilke to, der skal stemmes ved tredje afstemning.  

 Ved tredje afstemning er den, der opnår flest af de afgivne stemmer, valgt. Ved 

stemmelighed foretages lodtrækning. 

Valg af TR-suppleant: 

Samtidig med valg af TR, vælges en suppleant. Det sker efter samme retningslinjer og på samme 

vilkår som ved valg af TR.  

 

Efter valget skal du anmelde valgresultatet til kredsen på vedlagte blanket.  

Kredsen skal godkende valget og derefter anmelde det skriftligt over for kommunen. Fra det 

tidspunkt, hvor arbejdsgiveren er bekendt med valget, træder TR-beskyttelsen i kraft 

 

Valgperioden er 2 år og den nye TR træder i funktion fra 1.august. 

 

Den nye TR vil når denne er anmeldt og godkendt få brev fra kredsen med invitation til et 

orienteringsmøde på kredskontoret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Regitze Flannov / Jens Erik Ellegaard/Søren Holm 

Kredsformand           Faglige sekretærer 

Kreds 37 

 

 

 


