
Beslutning vedrørende Tillidsrepræsentant- og suppleantvalg 2020 
DLF har udsendt kredsudsendelse nr. 051/2020: heri står følgende om TR-valg 

”Udgangspunktet er, at TR-valg skal gennemføres ved et fysisk møde, og muligheden herfor i den 

aktuelle situation med COVID-19 fremgår af bilag 2. Af bilaget fremgår også den udmelding, som 

Forhandlingsfællesskabet og KL er kommet med, og som gælder frem indtil 31. maj 2020 for skoler 

og institutioner på det kommunale område. 

For de kredse, der ikke har fastsat regler for TR-valghandlingen i en kredsvedtægt, 

forretningsorden eller på en anden måde, er det retningslinjerne i TR-håndbogen, som er 

gældende. Hovedstyrelsen har for disse kredse besluttet, at formuleringen ”tilstedeværende 

stemmeberettigede” i den aktuelle situation kan betragtes som tilstedeværende på et elektronisk 

møde. Det vil sige, at der er åbnet for, at der kan gennemføres et digitalt valg.” 

Kredsstyrelsen har besluttet følgende, som muliggør TR- og suppleantvalg på Rødovre 

Lærerforenings område: 

Indkaldelse til valgmøde 

I så god tid som muligt skal fungerende TR udsende/opsætte valgplakat med overskrift, dato, 

tidspunkt, sted/onlinemulighed samt mulighed for kandidat(er) at offentliggøre kandidatur. 

Valgmødet indkaldes med mindst 5 arbejdsdages varsel. 

Valgmøde 

Hvis det er muligt i den aktuelle situation, foreslås et fysisk møde på skolen, som følger 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Ellers gennemføres et digitalt møde, som indkaldes af 

fungerende tillidsrepræsentant. 

• Der udpeges en ordstyrer, som sørger for, at mødet afholdes efter dagsordenen og i god ro 

og orden. 

• I mødet skal kandidater have mulighed for at give sit kandidatur nogle ord med på vejen.  

• Hvis der er flere kandidater, skal der foretages et valg. 

• Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning, i selve valgmødet. 

Stemmetællerudvalg 

Forsamlingen udpeger tre medlemmer i valgmødet. 

Stemmetællerudvalget foretager optællingen og giver kandidaterne besked om udfaldet. Derefter 

anmeldes valget til kredsen. 

Kredsstyrelsen godkender valget, hvorefter kredsen anmelder valget til kommunen. De afgivne 

stemmer samt listen med stemmeberettigede opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med 

GDPR-reglerne på kredskontoret og makuleres, når kredsstyrelsen har godkendt valget. 



Valghandlingen 

Kredsstyrelsen skal sørge for, at der vælges TR og TR-suppleant på tjenestestederne. Valget 

varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget. Det vil være 

hensigtsmæssigt, at valget afvikles i tilknytning til et medlemsmøde/møde i den faglige klub. 

Kredsstyrelsen har fastsat følgende regler for valghandlingen for TR-valg i perioden, hvor Covid-19 

har umuliggjort ellers gældende praksis og regler: 

• Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning, i selve valgmødet. Det 

gælder såvel et virtuelt møde som et fysisk møde. 

• Er der flere kandidater, foretages der skriftlig afstemning. 

• Hvis der er opstillet mere end 2 kandidater, og ingen af dem ved afstemningen opnår 

mindst halvdelen af de afgivne stemmer, skal der finde omvalg sted. Opnår heller ingen 

ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de 

to, der ved anden afstemning opnåede de højeste stemmetal. 

• Står stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to 

kandidater, der kan stemmes på ved det bundne valg. 

• Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved de bundne valg. 

I samarbejde med skolens kontor/skolelederen udskrives medarbejderliste, for dem som er under 

læreroverenskomst og dermed stemmeberettigede. Dette sørger TR for forud for valgmødet og 

inden en evt. afstemningen foretages.  

Det aftales på hver skole, hvilken dag og i hvilket tidsrum, der kan foretages afstemning. Der må 

maksimalt gå fem arbejdsdage fra valgmødet til stemmeafgivelsen, og der skal minimum være tre 

timer til stemmeafgivelse.  TR har forud for valgmødet fastsat en dag og et tidsrum koordineret 

med skolen i tilfælde af behov for afstemning. Kredskontoret sørger for stemmesedler og 

konvolutter, som TR afhenter på kredskontoret inden afstemningen. 

I tilfælde af behov for ny afstemning jf. ovenstående regler for valg (punktopstillingen), afholdes 

der så hurtigt som muligt ny afstemning, dog senest efter to arbejdsdage. Kredsstyrelsen forventer 

derfor at disse regler og de krav det kan stille til samarbejdet med skolens kontor/skolelederen 

drøftes med hhv. skolens kontor og skolelederen, da disse regler er særlige for den nuværende 

situation. 

Stemmeafgivelse 

• Ved mulighed for fysisk møde for alle stemmeberettigede, foregår stemmeafgivelsen 

skriftligt for de fysisk fremmødte. 

• Ved kombination af fysisk og virtuelt møde foregår stemmeafgivelsen skriftligt for de fysisk 

fremmødte og efterfølgende for de, der ikke havde mulighed for at give møde, men deltog 

virtuelt, jf. ovenstående. Ordstyreren er ansvarlig for at notere hvem, der deltog virtuelt. 

Denne liste afleveres på skolens kontor, hvorefter de virtuelt fremmødte, har mulighed for 



at stemme jf. ovenstående regler. Stemmetællerudvalget indsamler de afgivne stemmer 

fra det fysiske møde i en forseglet kuvert. Stemmerne afleveres på skolens kontor, hvor de 

opbevares indtil alle de, der må stemme, har stemt. Herefter foretages stemmeoptælling. 

• Ved et virtuelt møde, noterer ordstyreren de virtuelt fremmødte og markerer på listen 

med de stemmeberettigede, hvem der kan stemme efterfølgende på skolens kontor jf. 

ovenstående regler. 

• På stemmeafgivelsestidspunktet på skolens kontor, udleveres kun stemmesedler til de, der 

mødte op til valgmødet. 

• Der udleveres kun én stemmeseddel, og det er kun muligt at afgive én stemme på én 

kandidat. 

• Ved afgivelse af stemme noteres korrekt navn på den kandidat, den stemmeberettigede 

ønsker at stemme på. 

• Når den stemmeberettigede har stemt lægges stemmesedlen i en konvolut, der forsegles. 

Konvolutten afleveres i en konvolut/kasse placeret, hvor der er opsyn med denne. 

• Når den stemmeberettigede har stemt, skal denne sikre, at det er noteret på listen med 

stemmeberettigede. 

Godkendt på Kredsstyrelsesmødet den 12. maj 2020 

 

 


