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Rammer for arbejdet som TR på skolerne i Lejre Kommune 
 

Lejre kommune (LK) og Lejre Lærerforening (LL) er enige om at skabe de bedste rammer for et tæt og 

konstruktivt samarbejde mellem skoleledelse og tillidsrepræsentant. De tillidsvalgte skal have mulighed 

for og har pligt til at tilegne sig information, så de i samarbejde med ledelsen kan understøtte det gode 

arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. 

 

Derfor har LK og LL aftalt følgende ramme om tildelingen af tid til TR på alle skolerne:  

• Grundtimetal = 100 timer 

• Pr. ansat under overenskomsten pr. 1/8 = 2 timer 

 

TR’s funktioner er mange. Listen herunder er ikke i prioriteret orden og ikke fuldstændig, men er drøftet 

mellem LK og LL og opfattes af begge parter som væsentlig og som et godt grundlag for samarbejdet på 

skolerne. TR’s funktioner indbefatter som hovedregel at:  

 

• Fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold 

• Indgå i det forpligtende samarbejde med skoleledelsen om udmøntningen af A20 og lokalaftalen 

– herunder indsamling af fælles viden 

• Mødes med skoleledelse, Trio, AMR, FTR og TR-suppleant 

• Indgå i arbejdet med udarbejdelsen af skoleplanen 

• Deltage i LU, skolebestyrelse og ansættelsesudvalg 

• Deltage i møder og kurser indkaldt af LL, LK og DLF 

• Vejlede og hjælpe medlemmer, kunne handle akut i specialsager og bistå ved tjenstlige samtaler 

• Afholde møder i faglig klub og videreformidle information fra LL, LK og DLF 

• Have tid til mødeforberedelse 

• Fungere som talsmand for lærere og børnehaveklasseledere og inddrage LL, hvor det er 

hensigtsmæssigt, så LL kan yde rådgivning til gavn for den enkelte og til gavn for helheden 

 

For at understøtte TR’s mulighed for at deltage i møder både på kreds og lokalt, friholdes TR 

for undervisning mandage fra kl. 12.00.  
Transportudgifter til TR-møder og kurser betales af arbejdsstedet, hvis møder og kurser finder sted 
andetsteds end arbejdsstedet. 
 
Der henvises i øvrigt til Lejre Kommunes MED-aftale:  
 
§ 9 Medarbejderrepræsentanternes vilkår og § 11 Frihed til deltagelse i kurser, møder, m.v.  

samt til 

KL og Forhandlingsfællesskabets ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” 

§ 11 Tillidsrepræsentantens virksomhed 

 

For Lejre kommune  For Lejre Lærerforening 
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