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Hold øje med opslagstavlen 
på din arbejdsplads.  

Se hvornår der afholdes valg 
til tillidsrepræsentant. 
 
Valget afholdes i marts må-
ned. 

  Det er dit valg! 

 Det er også dit ansvar! 

Alle medlemmer af  DLF kan 
stille op. 

Du og dine kolleger fortjener 
den bedste tillidsrepræsen-
tant! 

Det gælder din arbejdsplads, 
dine kolleger og dig! Valg af tillids- 

repræsentant 

 
DLF KREDS  37 

Valgperioden fra 1. august 
2014 til 31. juli 2016 

 

Valg af tillids- 
repræsentant 

Kredsformand 
Regitze Flannov 

Kreds 37 
Byvej 24 
3600 Frederikssund 
 
www.dlf37.dk 

Telefon:  47 31 33 69 
 
E-mail:  037@dlf.org 
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TR og ledelsen: 

TR repræsenterer  kollegaerne overfor 
skolens ledelse  

TR er i dialog med ledelsen  mht. fag-
lige, pædagogiske og personalemæssige 
forhold m.m. 

TR medvirker til at aftale vilkår for 
udførelse af enkelte dele af medlem-
mernes arbejde. 

TR samarbejder med ledelsen og ar-
bejdsmiljørepræsentanten (i daglig tale 
TRIO’en) om sikkerhedsarbejdet og 
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen 

TR og MED-udvalget: 

TR tager initiativ til og forhandler ret-
ningslinjer for arbejdspladsens virke 

TR tager initiativ til og afholder for-
møder 

TR medvirker til gennemførelse af 
APV 

TR og faglig klub: 

TR afsøger sit forhandlingsmandat i 
faglig klub forud for en forhandling 

TR debatterer skolepolitiske forhold 
med medlemmerne 

TR holder faglig klub grundigt orien-
teret i indgåede aftaler og retningslin-
jer 

 

TR og Uddannelse: 

TR får en grunduddannelse og 
løbende opkvalificering af DLF 

Kredsen afholder årligt et  
2-dages kursus for alle kred-
sens tillidsrepræsentanter 

TR deltager i TR netværk  
mhp. erfaringsudveksling og 
sparring 

TR og Kredsen: 

TR er automatisk medlem af 
kredsstyrelsen og med til at 
fastlægge kredsens politikker 
og handleplaner 

Kredsen har indgået en TR af-
tale med Frederikssund kom-
mune, der giver tid til møde-
virksomhed mv. mandage kl. 
13-16 

TR er bindeled mellem kreds 
og medlemmer og holder med-
lemmerne orienteret om DLF 
og kredsens arbejde 

TR formidler foreningens poli-
tik 
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K redsen 
anbefaler:  

 

 

 At tillidsrepræsentanten 
på skolen også vælges til 
at repræsentere lærerne i 
skolebestyrelsen 

 At tillidsrepræsentantens 
suppleant og arbejdsmil-
jørepræsentanten er sam-
me person 

 At tillidsrepræsentanten, 
arbejdsmiljørepræsentan-
ten og lederen har fast 
samarbejde 

 At tillidsrepræsentanten 
stiller op til næstfor-
mandsposten i MED-
udvalget 

TR og medlemmerne: 

TR er velorienteret, har overblik og 
gennemslagskraft 

TR lytter og formidler 

TR er en god støtte i personsager 

TR og arbejdsmiljørepræsentanten: 

TR samarbejder med arbejdsmiljøre-
præsentanten for et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø 


