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Ringkøbing – Skjern  Telefon 97 32 46 40   
Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org   
6950 Ringkøbing www.dlf122.dk 
       

 
Ringkøbing, 21. marts 2018 

 
Til tillidsrepræsentanterne 
 
 
 
 
 
 
Valg til diverse tillidshverv med virkning fra 1.august 2018 
Fjordkredsen meddeler hermed, at der skal afholdes valg af TR og TR-sup. inden 
udgangen af marts 2018. Derudover skal der afholdes valg til skolebestyrelsen og 
evt. mødeleder i pæd. råd. 
 
Overordnet i forbindelse med de forskellige hverv 
Tillidshverv, som giver TR-beskyttelse:  

TR – vælges inden 1. april i lige år 
   TR-suppleant – vælges inden 1. april måned i lige år 
   Rep. i lokalt MED – vælges inden 1. juni i ulige år1 

Suppleant for rep. i lokalt MED – vælges inden 1. juni i ulige år2 
Arbejdsmiljørepræsentant(er) – vælges inden 1. maj i ulige år3 

 
Personer, som er ansat i tidsbegrænsede stillinger, vil ikke være omfattet af TR-
beskyttelsen ved ansættelsesperiodens ophør. Deres ansættelsesforhold ophører 
uden varsel til det aftalte tidspunkt. 
 
Såfremt der er nyvalg på nogle af de hverv, som giver TR-beskyttelse, er det de 
nyvalgte, som er beskyttede mod forflyttelser m.v. 
 
Vedr. TR og TR-sup.: 
Valgbare til TR og TR-sup. er alle medlemmer af DLF, som har været ansat i 
kommunen i mindst 6 måneder. Stemmeberettigede er alle lærere og børnehave-
klasseledere på skolen. Der skelnes ikke mellem ansættelsesform. 
 
Vedr. de forskellige tillidshverv: 
Skoleledere, viceskoleledere og afdelingsledere er ikke valgbare og deltager ikke i 
stemmeafgivningen. Lærere på små skoler, som har fået tillagt stedfortræderfunktion, 
betragtes ikke som en del af ledelsen. 
 
Er du i tvivl, om en medarbejder er valgbar eller har stemmeret, kontakt da 
kredskontoret. 
 
 

                     
1
 Jv. MED-aftale Ringkøbing-Skjern Kommune. Februar 2015. § 13, stk. 5. § 18 

2
 Jv. MED-aftale Ringkøbing-Skjern Kommune. Februar 2015. § 13, stk. 5. § 18 

3
 Jv. MED-aftale Ringkøbing-Skjern Kommune. Februar 2015. § 12, stk. 5.  
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Hovedstyrelsen påpeger, at hvis de lokale valg til tillidsrepræsentantbeskyttede 
funktioner fordeles på et uhensigtsmæssigt stort antal personer, vil foreningen have 
vanskeligt ved at fastholde betydningsindholdet af ”tvingende årsag”.  
 
Det er DLF’s holdning, at kvalificeret varetagelse af tillidshverv forudsætter indgåen-
de kendskab til arbejdspladsen, og der bør vælges blandt ansatte med mindst 2 års 
tilknytning til skolen. 
 
Anden info vedr. lokalt MED: 
Tillidsrepræsentanten er ”født” medlem af det lokale MED-udvalg. I det omfang, der 
er 2 lærerrepræsentanter på B-siden, anbefales det, at TR-suppleanten vælges som 
den 2. lærer-repræsentant. 
 
Én AMR fra arbejdsmiljøgruppen skal deltage i MED-udvalgets møder. 
 
Selv om der er 2-3 lærerrepræsentanter i det lokale MED-udvalg, bør der kun vælges 
1 suppleant. 
 
Øvrige hverv:  Mødeleder, hvis pædagogisk råd oprettes 

Medarbejderrepr.(er) i skolebestyrelsen – vælges inden skole-
årets planlægning hvert år.4 

 
Vi opfordrer til at disse valg foretages hvert år i marts måned med virkning fra 
1. august. 
 
Det er foreningens holdning, at TR eller TR-sup. bør vælges som mødeleder. 
Ligeledes er det naturligt, at TR og TR-sup. Vælges som medlemmer af skolebesty-
relsen. 
 
TR opfordres forinden valgene til at invitere til et medlemsmøde, hvor Faglig Klub kan 
afholde forvalg mhp Faglig Klubs indstillinger til selve valget. 
 
TR indkalder til selve valget for den samlede personalegruppe i så god tid, at alle 
stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget. Skoleleder indkalder 
til øvrige personalevalg. 
 
Når valgene (TR, TR-sup., mødeleder og medarbejderrepræsentanter i skolebe-
styrelsen) er foretaget, indberettes der til Fjordkredsen gerne senest den 1. 
april 2018. (Navn, mailadresse.) 
 

 
 
Kirsten Busk 

                     
4
 Jv. Styrelsesvedtægt for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. 1. januar 2018. § 2, stk. 2. 


