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Januar 2015 
 

 
 
 
Kære Medlem. 
 
Det er ved at være tiden for valg af tillidsrepræsentant, i daglig tale TR. Det er vigtigt, at du deltager, for 

tillidsrepræsentanten er den, der varetager dine og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen på 

din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du stemmer på den, der efter din mening er bedst egnet til opgaven. 

I tillidsrepræsentantaftalen er der fastsat nogle overordnede rettigheder og pligter:  

 TR skal arbejde for at fremme og vedligeholde gode og rolige forhold på arbejdspladsen. 

 TR er talsmand for dig og dine kolleger. 

 Ledelsen og TR har pligt til at samarbejde. 

 TR skal holdes bedst muligt orienteret i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser. 

 TR har ret til at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som TR 

repræsenterer 

 TR skal modtage og videregive informationer til og fra ledelsen og til og fra de medlemmer, som TR 

repræsenterer. 

TR har også en vigtig opgave i at være Danmarks Lærerforenings repræsentant på stedet og dermed være 

bindeled mellem foreningen og medlemmerne, og det forventes også, at TR videreformidler information fra 

foreningen.  Dette sker bl.a. på Faglig Klub-møder, som TR leder. 

Tillidsrepræsentanten deltager i TR-møder arrangeret af Fællestillidsrepræsentanten, som koordinerer 

arbejdet mellem kommunens tillidsrepræsentanter.  

Tillidsrepræsentanten er nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse 
blandt andet gennem arbejdet i det lokale MED-udvalg, hvor TR altid er medlem og her varetager både dine 
og skolens interesser. 
 
Du kan forvente faglig indsigt og engagement hos din tillidsrepræsentant, således at dine interesser 
varetages bedst muligt i de situationer, hvor TR repræsenterer dig. Dette uddannes TR til af Danmarks 
Lærerforening. 
 
Sidst men ikke mindst kan din TR rådgive og vejlede dig i spørgsmål, du måtte have. 
 

DERFOR: MØD OP TIL TR-VALGET OG STEM.   
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Var du lockoutet i 2013? Så læs her:   
 
Manglende feriedage pga. lockout i april 2013 
 
De overenskomstansatte, som var lockoutet i april 2013 mangler 2 feriedage, når vi når til vinterferien 2015. 
Da der er kollektiv ferielukket i uge 8, er man tvunget til at holde ferie, men man har ikke optjent ret til ferie 
med løn til mere end 3 feriedage (hvis man i øvrigt var ansat hele resten af kalenderåret 2013). Derfor vil 
ovennævnte blive trukket i løn for de to dage. 
 
For at få en indtægt de pågældende dage, skal man gøre følgende: 
 

1. melde sig ledig i sin a-kasse den næstsidste og sidste feriedag. Medlemmer af Lærernes a-kasse kan 
gøre det allerede nu ved at gå ind på www.dlfa.dk og vælge menupunktet: Jeg har været lockoutet 
og ønsker 2 dages dagpenge. 
 

2. melde sig ledig på jobnet.dk i to dage netop den næstsidste feriedag (torsdag i uge 8). Dette gøres 
elektronisk og kræver ikke fremmøde i jobcenteret. 

 
Ovenstående medfører, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet, og der kan ikke holdes ferie. 
 
Det er værd forinden at undersøge, om man har ret til feriedagpenge hos a-kassen. Det har man i givet fald 
fået brev om i april/maj 2014. Hvis man ikke kan huske det, eller brevet er bortkommet, kan man som 
medlem af Lærernes A-kasse logge sig ind på dlfa.dk og se al korrespondance. 
 
Medlemmer på barsel og sygemeldte (under lockouten) i 2013 vil sandsynligvis have ret til feriedagpenge. 
Beløbet er det samme som arbejdsløshedsdagpenge, men man står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og 
kan rejse bort under udbetalingen. 
 
Hvis alt er i orden bør dagpengene komme til udbetaling 27. februar 2015. 
 
Fleksjobansatte bør kontakte sin bopælskommunes fleksjobenhed og forespørge om ledighedsydelse for de 
pågældende to dage. Kontakt kredsen, hvis dette giver anledning til tvivl eller problemer. Det er vigtigt at få 
tilsagn fra kommunen om, at det ikke får betydning for fleksjobbet fremadrettet. 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Grete Andersen 
Kredsformand 

 
 
 

http://www.dlfa.dk/

