
Silkeborg Lærerforening 
 
 
Retningslinier for valg af tillidsrepræsentanter. 
 
 
Valgtidspunkt og periode: 

 
I henhold til kredsens vedtægter § 10 vælges tillidsrepræsentanter i ulige år med 

funktionsperiode fra 1. august og 2 år frem. 
 
Valget af tillidsrepræsentant afholdes efter det af hovedforeningens fastsatte 
tidspunkt, så vidt muligt når varsler om afskedigelser for kommende skoleår er 
udsendt, og forflyttelserne er afklaret. 
 
Det må sikres, at tillidsrepræsentanten er valgt inden endelig fagfordeling, således 
at tillidsrepræsentantens reduktion kan indregnes i løntimeskemaet for kommende 
skoleår. 
 
Valg af suppleant finder sted i umiddelbar forlængelse af TR-valget. 
 
Valgbarhed og stemmeret: 

 
Tillidsrepræsentanten vælges blandt medlemmerne på tjenestestedet. Der vælges 
blandt ansatte med mindst 6 måneders tilknytning til regionen/kommunen. 
Tillidsrepræsentanten skal efter valget hurtigst muligt underrette kredsen. Kredsen 
godkender valget og anmelder valget skriftligt over for regionen/kommunen. Fra det 
tidspunkt, hvor arbejdsgiveren er bekendt med valget, træder TR-beskyttelsen i kraft. 
Ikke-medlemmer har stemmeret ved valget, men er ikke opstillingsberettigede. 
Ved TR-reglernes ikrafttræden var der en fælles forståelse med skolelederne om, at 
ledere ikke vælges som tillidsrepræsentant, og at skoleleder og viceinspektør ikke 
deltager i stemmeafgivningen. Hovedstyrelsen har endvidere besluttet, at det samme 
gælder for afdelingsledere og souschefer. 
 
Varsel og indkaldelse: 

 
Den fungerende tillidsrepræsentant indkalder til valg med et varsel, så alle 
stemmeberettigede er bekendt med tid og sted for valget. Opmærk- 
somheden henledes specielt på, at der kan være tilflyttende medlemmer fra andre  
skoler, som er valgbare og stemmeberettigede. 
 
 
 
 
 
 
      
 



 
 
Valghandlingen: 

 
Såfremt der er mere end én kandidat gennemføres skriftlig afstemning. Opnår én af 
kandidaterne absolut stemmeflertal af de tilstedeværende ved første afstemning, er 
den pågældende valgt. Opnås sådant flertal ikke, foretages ny afstemning. Opnår en 
kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der ved denne kun 
stemmer på én kandidat, er den pågældende valgt. Bringer anden afstemning heller 
ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden af-
stemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved 
lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. 
Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 
 
Fratrædelse i perioden: 

 
Såfremt en tillidsrepræsentant fratræder hvervet i løbet af valgperioden, foretages 
nyvalg af såvel tillidsrepræsentant som tillidsrepræsentantsuppleant. 
 
Godkendelse: 

 
Umiddelbart efter afholdelse af valg meddeles resultatet af valget til kredsformanden 
på et skema, der kan findes på Silkeborg Lærerforenings hjemmeside. 
 
Kredsen skal godkende valget af tillidsrepræsentanter og efterfølgende meddele 
regionen/kommunen, hvem der er valgt. 
 
 
Henvisninger til regelgrundlag: 

 
DLF's TR-håndbog/Organisation/Tillidsrepræsentanten. 
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