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Nykøbing F. d. 2/6/2015 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette citat fra rammeaftalen er grundlæggende for TR’s virksomhed og for samarbejdet mellem TR 

og (skole)ledelsen.  

Hvad betyder det, når TR både skal ”fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold” 

samtidig med at TR skal være ”talsmand” for jer? 

I forbindelse med skoleårets planlægning betyder det, at du sammen med TR skal påse at love, 

aftaler og tilkendegivelser overholdes.  

Overholdes disse ikke bliver der uro og utilfredshed, og det fremmer ikke rolige og gode 

arbejdsforhold! 

 

Hvad gør du, og hvad gør TR så helt konkret, hvis tilsidesættelser skulle forekomme? 

 

   

 

 

 

Sådan kan et sagsforløb forme sig: 

 

 Du kontakter TR om den manglende dialog 

 Hvis TR er i tvivl om problemstillingen, kontakter TR kredsen 

 TR går i dialog med ledelsen – problemet løses – du får en dialog med ledelsen om din 

opgaveoversigt eller: 

 Problemet løses ikke - altså dialogen kommer ikke stand 

 TR forelægger ledelsen en uenighed, som evt. munder ud i et uenighedsreferat 

 TR forelægger dette for kredsen 

 Kredsen tager kontakt til skolesektoren/undervisningsafdelingen og anmoder om en 

forhandling 
 

Eksempel og eksemplarisk gennemgang kan bruges på alle uenigheder. 

 

 

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 

 

TR’s og kredsens opgaver ved opståede uenigheder 

 

Fra Rammeaftalen § 11.  

Tillidsrepræsentantens virksomhed: 

 

Stk. 1:  

Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme 

og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter. 

 

Stk. 2: 

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan overfor 

ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. 

 

Tænkt eksempel: vedr. opgaveoversigtens tilblivelse. 

Tryghedspapiret: ”Den individuelle opgaveoversigt udarbejdes i løbende dialog mellem lærer og ledelse” 

Administrationsgrundlaget: ”Opgaveoversigten udarbejdes i en dialog mellem medarbejder og ledelse” 

 

Du får en opgaveoversigt udleveret uden forudgående dialog – dermed tilsidesættes Tryghedspapir og 

Administrationsgrundlag.  

 
 


