
Tlf.:   7248 6250 

Fax:  7248 6280 

 

Telefontider: 

Mandag, tirsdag og onsdag:  

    kl. 09:00 til 14:00 

Torsdag:            kl. 12:00 til 16:00 

Fredag:              kl. 09:00 til 12:00 

 

 

Socialpædagogerne Sydjylland 

Vestkraftgade 1, 2. sal,  

6700 Esbjerg 

 

 

E-mail: sydjylland@sl.dk 

Hjemmeside: www.sl.dk/sydjylland 

Kredsens faglige afdeling 

Velkommen 
på vores arbejdsplads 

 

Som din tillidsrepræsentant vil 
jeg byde dig velkommen på din 

nye arbejdsplads og fortælle  
lidt om hvem jeg er, og hvad 

du kan bruge mig til. 

  

Mit navn er ——————————–—- 

Jeg er uddannet —————————— 

Og har været tillidsrepræsentant i ——- år 

Personalet på kredskontoret. 

Michael Madsen 

Kredsformand 

 

Poul Flack-Jensen 

Næstformand, faglig sekretær 

 

Charlotte Vallø Nielsen 

Faglig sekretær 

 

Anne Dorthe Jeppesen 

Kontorleder  

 

Faglige konsulenter 

Marianne Fribæk 

Dorthe Fynbo 

Torben Lund 

Birgit Pedersen 

 

Administrativ personale 

Margit Kristoffersen 

 

Jobkonsulent 

Jytte Schultz 

 

 



Min funktion som tillidsrepræsentanten er 

mangfoldig og for at kunne give dig så 
præcise svar og informationer som muligt, 
skal jeg løbende ajourføre min viden. 

 

Det gør jeg ved at deltage i TR og net-
værksmøder, ca. 8 gange om året, og gen-
nem min deltagelse i relevante TR-kurser. 

 

Derudover skal jeg sørge for at give dig og 
arbejdspladsen nyhedsinformationer fra SL, 
kredsen, om arrangementer, projekter og 
overenskomstresultater. 

 

Som TR skal jeg  også at sørge for, at du 
og kollegaerne trives her på arbejdsplad-
sen. Derfor er et godt samarbejde med 
sikkerhedsrepræsentanten og ledelsen alfa 
og omega. Både når det gælder lønfor-

handlinger, men også når det gælder andre 
faglige og personalepolitiske forhold. 

 

Til dette kan jeg bl.a. bruge SL’s redskabs-

mappe ”Den gode arbejdsplads”. 

Den indeholder forslag til fx hvordan man 
udarbejder en APV eller hvordan persona-

lepolitikker kan udarbejdes. 

 

 

Endnu engang velkommen! 

Med venlig hilsen 

din tillidsrepræsentant 

 

Jeg har gennemgået en TR-

uddannelse, som giver mig forskellige 
kompetencer til at handle på SL’s 
vegne. 

 

Ofte bliver tillidsrepræsentanten kaldt 
for SL’s forlængede arm. 

Det betyder, hvis du får brug for 
hjælp eller har et spørgsmål vedrø-
rende dit ansættelsesforhold, løn, ar-
bejdstid, personalepolitik, ferie, psy-
kisk arbejdsmiljø eller andre forhold, 

der vedrører arbejdspladsen og dig, 
skal jeg i første omgang forsøge at 
hjælpe dig.  

 

Du kan maile eller ringe til mig, eller 

opsøge mig på et aftalt tidspunkt. 

Du kan kontakte mig på:  

Tlf.    _______________________ 

E-mail: ______________________ 

 

Træffetid: ____________________ 

 

Sted: ________________________ 
 
 
 

 
Ovenstående forudsætter naturligvis  
du er medlem af Socialpædagogerne. 

Adresse på din arbejdsplads: 

Navn: 

_______________________________ 

Vej:  

________________________________ 

By: 

_________________________________ 

Tlf.: 

_________________________________ 

Fax: 

_________________________________ 

E-mail: 

_________________________________ 

Din leder: 

_______________________________ 

 

Din sikkerhedsrepræsentant: 

 

_________________________________ 

 

 

x 

x 


