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Sådan bliver du valgt:

Tillidsrepræsentantvalg
Der er som hovedregel valg til tillidsrepræsentant og –sup-
pleant hvert andet år. Her kan foreningens medlemmer 
stille op til valg. Selve afstemningen kan eksempelvis fore-
gå i forbindelse med et møde på skolen.

Kredsstyrelsesvalg
Valget til kredsstyrelsen kan foregå på to forskellige må-
der. I nogle kredse vælger de fremmødte medlemmer på 
en generalforsamling kredsstyrelsesmedlemmer, kredsfor-
mand og kongresdelegerede. I andre kredse er der tale om 
en TR-styrelse – det betyder, at det er alle tillidsrepræsen-
tanterne i kredsen, der udgør kredsstyrelsen sammen med 
de generalforsamlingsvalgte. Der er valg hvert andet år.

I Danmarks Lærerforening er det medlemmerne, der 
bestemmer. Det er nemlig både medlemmerne, der udgør 
og vælger tillidsrepræsentanterne, kredsstyrelsen, 
de kongresdelegerede og hovedstyrelsen.

Jeg er helt klart 
blevet skarpere 
til at kommunikere 
og håndtere 
konflikter. Og så har 
jeg også fået en del 
brugbar viden. Blandt andet 
om arbejdsmiljø og stress, 
og om hvordan en organisation 
som en skole fungerer i 
forhold til forvaltningen.

- Kim Overgaard har siden 2009 været lærer og 
tillidsrepræsentant på Åmoseskolen i Herning

MEDLEMMER

Tillids-
repræsentant 

(TR) og 
Suppleant

Kreds-
styrelsen

Kongres
delegerede

Hoved-
styrelsen

Formand og 
næstformand

Hovedstyrelsesvalg
Hvert � erde år vælges hovedstyrelsen af medlemmerne. 
Hovedstyrelsen har ansvaret for at lede foreningen efter de 
rammer, kongressen har besluttet.

Til daglig er hovedstyrelsens arbejde organiseret i 
en række udvalg og fora.

Fakta 

à  71 % af medlemmerne er kvinder, 
29 % er mænd 

à  Der er i alt 1.804 tillidsrepræsentanter og 
462 kredsstyrelsesmedlemmer

à  57 % af tillidsrepræsentanterne er kvinder, 
43 % er mænd

à  52 % af kredsstyrelsesmedlemmerne er kvinder, 
48 % er mænd

à  Den gennemsnitlige alder for en tillidsrepræsentant er 
49 år, mens det for kredsstyrelsesmedlemmer er 50 år
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Har du lyst til at få lokal  
indflydelse, ansvar og være  
med til at forme foreningens 
strategi? Så er du måske den 
næste tillidsrepræsentant eller 
det næste kredsstyrelsesmed-
lem. I denne folder bliver du 
klogere på, hvad det vil sige at 
have en tillidspost i Danmarks  
Lærerforening, herunder  
hvordan du bliver valgt.

Om at være TR 
Som tillidsrepræsentant er du Danmark Lærerforenings 
repræsentant på arbejdspladsen, og det er din opgave at 
varetage medlemmernes interesser overfor ledelsen og  
formidle og udøve foreningens politik.

Du er altså nøgleperson i forbindelse med medarbejder-
ind�ydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads, og du 
har ligesom ledelsen pligt til at medvirke til at fremme og 
vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Du er også for-
bindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlem-
merne, når det kommer til foreningspolitiske og -tekniske 
spørgsmål.

Om at være kredsstyrelsesmedlem 
Kredsstyrelsen er medlemmernes hotline til foreningen. 
Det er din lokale kreds, der lokalt varetager interesserne for 
de medlemmer, der er ansat i kredsens område. Så det er 
her, medlemmerne henvender sig med spørgsmål, proble-
mer eller forslag til politik. Det er kredsstyrelsens opgave at 
formidle kredsens og foreningens politik til tillidsrepræsen-
tanterne og medlemmerne. 

Kredsstyrelsen står også for at orientere hovedstyrelsen om, 
hvad der sker lokalt, når det har foreningsmæssig interesse. 
Kontakten til de lokale medier er også en væsentlig opgave. 
 
Uddannelse:  
Som nyvalgt tillidsrepræsentant eller kredsstyrelsesmedlem 
bliver du tilbudt foreningens organisationsuddannelse, så 

Foreningens aktivite-
ter og politik skal medvirke til 
at styrke rekruttering af både 
mænd og kvinder til lærerfaget 
og sikre, at alle indenfor for-
eningens område er organiseret. 
Foreningens bestræbelser for at 
sikre aktiv medvirken i fag- 
foreningsarbejdet skal være mål-
rettet såvel kvinder som mænd 
med det mål, at begge køn er 
ligeligt repræsenteret i forenin-
gens besluttende organer.

- Danmarks Lærerforenings princip-program

Jeg vil virkelig  
anbefale de folk,  
der godt kan lide at 
være med til at sætte 
deres fingeraftryk, at 
blive tillidsrepræsentant.

- Kim Overgaard har siden 2009 været lærer og 
tillidsrepræsentant på Åmoseskolen i Herning

Jeg har altid haft en in-
teresse i at være med 
der, hvor der er en mu-
lighed for indflydelse.  
At kunne være med omkring  
bordet til at understøtte og  
udvikle de strategier og den  
politik, der ligger i Danmarks  
Lærerforening, og som har en  
betydning for, hvordan der  
bliver set på vores profession, 
og hvordan vi har mulighed  
for at udøve den. 

- Ida Clemensen, lærer på Hunderupskolen 
 i Odense og kredsstyrelsesmedlem i  
Odense Lærerforening siden 2008

du er godt klædt på til dine nye arbejdsopgaver. Her bliver 
du blandt andet undervist i foreningens politik, kommu-
nikation og kon�ikthåndering. 

Uddannelsen af de nyvalgte tillidsrepræsentanter består 
af �re tre-dages kurser, mens de nyvalgte kredsstyrelses-
medlemmer, -kasserere og formænd får fem tre-dages kur-
ser, hvor der også er fokus på politiske ledelse.

Tidsforbrug og frikøb: 
Det er forskelligt, hvor meget tid man bruger som tillids-
repræsentant eller kredsstyrelsesmedlem. Det bliver aftalt 
på den enkelte skole og kreds, hvor I sammen vurderer 
tidsforbruget. 

Bliver du bedt om at deltage i opgaver - der relaterer  
sig til Danmarks Lærerforening - som eksempelvis delta-
gelse på organisationsuddannelsen, bliver du frikøbt.  
Foreningen betaler på den måde din arbejdsgiver for  
det antal timer, du ellers skulle have  
arbejdet de pågældende dage.

Læs mere:  
dlf.org/ 
blivaktividlf 
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