
SOCIALPÆDAGOGERNE  KREDS SYDJYLLAND 

Beskrivelser til skema vedrørende TR´s rolle og funktion på arbejdspladsen 

 

Skemaets anvendelse  

Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale om at du kan anvende 

den nødvendige tid (arbejdstid) til dine opgaver som TR. Der er indgået overordnede aftaler i 

hver enkelt kommune og i Region Syddanmark om hvordan denne tid aftales mellem TR og 

den enkelte leder. Disse aftaler finder du her. 

Kreds Sydjylland anbefaler at du sammen med lederen anvender dette aftaleskema for at 

indkredse den nødvendige tid. Skemaet lægger op til at man aftaler et årligt tidsbudget ud fra 

de vigtigste TR-opgaver. Skemaet udregner selv en ugentlig kvote. Den ugentlige kvote er 

oplyst både som den samlede tid TR kan forventes at have fravær fra den primære 

pædagogiske opgave, og den tid lederen må forvente at betale løn for.   

Det er vigtigt at du kontakter kredsen, hvis du og din leder ikke kan blive enige om den 

nødvendige tid. 

 

Baggrunden for beskrivelserne 

Det er kredsens oplevelse at der som følge af kommunerne og regionens bestræbelser på 

effektiviseringer og besparelser, generelt er blevet mindre forståelse for TR´s opgaver og rolle 

på arbejdspladsen, dermed er der kommet pres på TR-funktionen og TR´s vilkår til at udføre 

TR-arbejdet.  

Denne manglende forståelse fremtræder efter kredsens opfattelse både hos ledelsen, men 

også ind imellem hos kollegerne. Der er dog aftaler som fortsat skal respekteres både hos 

arbejdsgiverne og ledelsen, men også blandt kollegerne.  

For at TR kan få status som en nødvendig integreret del af arbejdspladsen, skal de formelt ikke 

blot respekteres – de skal også forstås og anerkendes som et aktiv i den gode arbejdsplads. 

Beskrivelserne i skemaet indeholder derfor også en analyse af TR´s rolle og opgaver set som 

sådan. 

Du kan holde musen hen over de forskellige overskrifter og læse en beskrivelse af de formelle 

aftaler der er indgået om TR´s rolle, funktion og opgaver,og hvilken betydning det har for den 

nødvendige tid. Endelig indeholder instruktionen en række anbefalinger som kredsen gerne vil 

fremhæve i forbindelse med at TR-funktionen og vilkårene drøftes og fassættes på den enkelte 

arbejdsplads.  

Inden du går i gang er det en god ide at drøfte forventninger med kolleger og fortælle dem om  

dine opgaver. På den måde bliver du en synlig TR og du skaber forståelse for at du ikke i 

samme omfang er deltagende i den daglige tjeneste. 

 

http://www.sl.dk/Kredse/Sydjylland/TR%20-%20FTR%20i%20SYDJYLLAND/Aftaler%20for%20vilkaar%20i%20TR%20%20FTR%20funktionen.aspx


De formelle rammer 

Rammeaftalen om Medindflydelse og medbestemmelse er en aftale der er indgået mellem 

fagforeningerne på det offentlige område (KTO) og henholdsvis Kommunernes Landsforening 

og Danske regioner. Det er således en aftale som både medarbejdere og fagforeningerne på 

det offentlige område, samt på den anden side, kommunerne og kommunernes ledere er 

forpligtet på at følge. Der er indgået en lignende aftale mellem Danske regioner og KTO. 

Rammeaftalens  § 10 stk 1 fastsætter at man har ret til at vælge 1 TR på en arbejdsplads 

hvis der er 5 eller flere ansatte på et overenskomstområde. (I denne forbindelse SL´s 

overenskomst) 

Rammeaftalens § 11 stk 1 fastsætter at både TR og leder skal gøre sit bedste for at fremme 

og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold 

Rammeaftalens § 11 stk 2 fastsætter at TR som medarbejdernes talsmand over for ledelsen 

kan fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne og optage forhandlinger om 

lokale spørgsmål og beskriver nogle af de opgaver som TR har: 

 

 Modtage og videregive informationer fra ledelse, medarbejdere, FTR og fagforeningen 

 Forhandle lokale spørgsmål, herunder vilkår for de medarbejdere TR repræsenterer 

 Koordinere med andre TR 

 Forberede, deltage og følge op på møder med de medarbejdere TR repræsenterer 

 Være en del af MED-udvalget og kunne forberede, deltage og følge op på disse 

 

Rammeaftalens § 11 stk 3 fastsætter at TR skal orienteres bedst muligt om afskedigelser og 

ansættelser 

Rammeaftalens § 11 stk 4 fastsætter at TR skal have mulighed for at få alle relevante 

oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, herunder en liste over de ansatte 

Rammeaftalens § 14 stk 1 fastsætter at TR ikke må lide løntab som følge af hvervet som TR 

Rammeaftalens § 14 stk 2 fastsætter at TR skal have den nødvendige tid til at varetage  

hvervet 

Rammeaftalens § 18 stk 1(Regionen § 17 stk. 1) fastsætter at der skal tvingende årsager 

til at afskedige en TR 

Forvaltningsloven ( eks. § 8, § 9, § 19, § 21) beskriver at medarbejdere der skal til 

tjenstlig samtale eller anden samtale som kan medføre konsekvenser har ret til en bisidder. 

Dette kan være TR, hvis det er det medarbejderen ønsker 

Fællesaftalen om løndannelse, MED aftalens § 11 stk 4 samt procedureaftale i din 

kommune/region fastsætter TR´s rolle i forbindelse med lokal løndannelse 

 



TR´s rolle og funktion 

Som ovenstående henvisninger indikerer er der formelle rammer for hvervet som TR både i 

form af lovgivning og indgåede aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Aftaler hvor der 

vel at mærke er enighed mellem parterne om at de skal følges og efterleves.  

TR opgaverne skal betragtes som et nødvendigt bidrag til, at arbejdet kan udføres under gode 

og rolige vilkår. TR bidrager på den måde til at vedligeholde og udvikle arbejdspladsens  

sociale kapital og det psykiske arbejdsmiljø.  

 


