
Det med blå skrift erstattes af det med rød skrift i vedtægtsændringen.  

 

§11a 

 

Under foreningens organisationsområde vælger de ansatte en tillidsrepræsentant og en suppleant for 

denne blandt medlemmerne på tjenestestedet. På skoler med flere geografiske adskilte afdelinger vælges 

der på hver afdeling en afdelingstillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne på 

afdelingen. Valgene foregår efter de til enhver tid gældende regler for valg af medarbejderrepræsentanter.  

Valget udskrives af kredsstyrelsen, jf. gældende regler for TR.  

Valget afholdes i første kvartal i ulige år. Valgperioden er 2 år fra 1/8–31/7. 

 Valget af tillidsrepræsentant/afdelingsrepræsentant foregår efter følgende regler:  

Er der kun opstillet en kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, 

holdes skriftlig afstemning.  

Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige 

stemmer undtaget - foretages ny afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af 

stemmerne - blanke og ugyldige stemmer undtaget – foretages bundet omvalg mellem de to, der ved 

anden afstemning opnåede flest stemmer. Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan 

afgøres, hvilke kandidater der skal deltage i det bundne omvalg, foretages den endelige afgørelse af dette 

ved lodtrækning mellem de kandidater, der opnåede stemmelighed med flest stemmer. Ligeledes afgør 

lodtrækningen valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg.  

Suppleanten vælges efter samme fremgangsmåde som tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanterne 

sammenkaldes, når formanden eller styrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/5 af 

tillidsrepræsentanterne skriftligt tilstiller formanden en motiveret Kreds 112 anmodning herom.  

Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmer og ledelse på tjenestestedet, jf. 

gældende regler for TR. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem den skole, han 

repræsenterer, den lokale kredsstyrelse og hovedstyrelsen.  

Afdelingstillidsrepræsentanterne vælger af og i blandt sig en distriktstillidsrepræsentant på hver 

distriktsskole. 
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 Valget af tillidsrepræsentant/afdelingsrepræsentant foregår efter følgende regler: 

Valget offentliggøres på tjenestestedet mindst 3 uger før afholdelsen af valget. Senest 1 uge før valget skal 

et ønsket kandidatur gøres offentligt på tjenestestedet. 

Valget af tillidsrepræsentant/afdelingsrepræsentant foregår efter følgende regler: 

 Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. 
 Er der flere kandidater, foretages der skriftlig afstemning. 

 Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de stemmeberettigede (= flertal af de afgivne 

stemmer - blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med), er pågældende valgt. Man stemmer som 

udgangspunkt ved sin tilstedeværelse ved valget. Skulle man være forhindret kan man aflevere sin 
stemme personligt i en lukket kuvert til TR, tidligst en uge før valget og senest 1 dag før valget. 

Disse stemmer åbnes i forbindelse med optællingen af det samlede valg. Er det stemmelighed, 
afgøres valget af de fremmødte efter gældende regler. 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. 

Suppleanten vælges efter samme fremgangsmåde som tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanterne 

sammenkaldes, når formanden eller styrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/5 af 

tillidsrepræsentanterne skriftligt tilstiller formanden en motiveret Kreds 112 anmodning herom.  

Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmer og ledelse på tjenestestedet, jf. 

gældende regler for TR. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem den skole, han 

repræsenterer, den lokale kredsstyrelse og hovedstyrelsen.  

Afdelingstillidsrepræsentanterne vælger af og i blandt sig en distriktstillidsrepræsentant på hver 
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Kommentar til denne vedtægtsændring: 

Kredsstyrelsen har valgt at foreslå denne vedtægtsændring, på baggrund af de erfaringer, vi har oplevet ved 

tr-valgene, samt efter flere drøftelser med tr-gruppen. Der er to grundlæggende ændringer i 

valgproceduren. Den første ændring er, tr-valget offentliggøres 3 uger før, og man skal stille sit kandidatur 

til rådighed en uge før. Det giver mulighed for, at alle medlemmer ved, hvad der er på spil i forhold til 

valget. Det giver mulighed for at undgå pludselig opstilling, og konsekvenserne af dette. Vi tror på, at det 

mest oplyste og åbne valg, giver de bedst mulige demokratiske handlinger.  

Den anden større ændring er, at det bliver muligt at stemme skriftligt med brev. Når TR vælges er det alles 

TR, derfor skal der være mulighed for at brevstemme for medlemmer, der er forhindret af personlige eller 

arbejdsmæssige årsager. Vi opfordrer stadig meget kraftigt til, at vedtægten læses så udgangspunktet er, at 

man stemmer ved sin tilstedeværelse, og at brevstemning udelukkende er en mulighed for dem, som er 

forhindret. Vi har også medlemmer i Lærerkredsen, hvor der er mere end 60km mellem de matrikler, der 

hører under samme TR. Dette vil også give disse medlemmer en mere fair mulighed for at afholde valg.  

Vi har valgt at foreslå denne vedtægtsændring for at imødekomme ønsker omkring afviklingen af valget, 

samtidig med at vi vil give det bedst mulige demokratiske udgangspunkt for alle medlemmer.  

 


