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Retningslinjer  for  valg  af  tillidsrepræsentanter  på  de  enkelte  TR-områder  på  
AARHUS  TECH  vedtaget  af  ATL’s  bestyrelse  d.  19.  oktober  2015  
  
Tillidsrepræsentanter  (og  suppleanter)  vælges  af  lærerne  hvert  2.  år  (i  de  lige  årstal).  
  
Det  er  Fællestillidsrepræsentanten/TR/lokalforeningsbestyrelsen,  der  som  valgan-
svarlige  fastsætter  tid  og  sted  for  valget,  og  sørger  for  at  valget  afvikles  efter  de  lokalt  
fastsatte  bestemmelser.  
  
Valget  af  TR  for  de  enkelte  medarbejdergrupper/områder  afholdes  senest  2  uger  før  
ATL’s  generalforsamling  (som  skal  afholdes  inden  udgangen  af  marts).  
  
Indkaldelse  til  valg  
Indkaldelsen  til  TR-valg  skal  foretages  med  mindst  2  ugers  varsel  ved  opslag  i  lærer-
forberedelsesrummene.  
  
Det  skal  af  indkaldelsen  som  minimum  fremgå:  
n   at  det  drejer  sig  om  valg  af  TR  og  TR-suppleant,  og  at  alle  ansatte  i  medarbejdergrup-

pen  har  ret  til  at  deltage  i  valget  
n   at  medlemmer  af  Uddannelsesforbundet  er  valgbare  
n   at  valget  afgøres  ved  almindelig  stemmeflerhed  
n   at  der  kan  opstilles  valgberettigede  kandidater  ud  over  dem  som  de  valgansvarlige  

har  opstillet  
n   hvordan  der  kan  stemmes  ved  fuldmagt  

Retningslinjer  for  selve  valghandlingen:  
•   En  lærer  kan  kun  deltage  i  TR-valg  i  det  valgområde,  han/hun  er  ansat  i.  
•   Valghandlingen  ledes  af  fælles-TR’en  eller  en  anden  TR  end  den,  der  er  på  valg.  
•   Fraværende  er  også  valgbare,  under  forudsætning  af,  at  den  fraværende  skriftligt  

har  tilkendegivet  over  for  den/de  valgansvarlige,  at  hun/han  påtager  sig  et  evt.  
valg.  

•   Der  kan  stemmes  ved  fuldmagt.  Stemmeberettigede  må  højst  medbringe  1  fuld-
magt  pr.  person.  

•   Er  der  kun  én  kandidat,  er  vedkommende  valgt  uden  afstemning.    
•   Er  der  flere  kandidater,  foretages  der  skriftlig  afstemning.    
•   Hvis  en  kandidat  opnår  absolut  stemmeflertal  blandt  de  tilstedeværende  stemme-

berettigede  (=  flertal  af  de  afgivne  stemmer  -  blanke  og  ugyldige  stemmer  tæller  
ikke  med),  er  pågældende  valgt.    

•   Opnår  ingen  af  kandidaterne  absolut  flertal,  foretages  ny  afstemning  mellem  de  to  
kandidater,  der  fik  flest  stemmer  ved  første  afstemning.  Ved  stemmelighed  afgø-
res  det  ved  lodtrækning,  hvilke  to,  der  skal  stemmes  på  ved  tredje  afstemning.  

Valg  af  suppleant  finder  sted  ved  samme  fremgangsmåde.  


