
TILLIDSREPRÆSENTANTVALG
Der er som hovedregel valg til
tillidsrepræsentant og –suppleant hvert andet
år. Her kan foreningens medlemmer stille op til
valg. Selve afstemningen kan eksempelvis
foregå i forbindelse med et møde på skolen. 

KREDSSTYRELSESVALG
Valget til kredsstyrelsen kan foregå på
forskellige måder. I nogle kredse vælger de
fremmødte medlemmer på en generalfor-
samling kredsstyrelsesmedlemmer, kreds-
formand og kongresdelegerede, mens person-
valg andre steder sker via urafstemning. I andre
kredse er der tale om en TR-styrelse, hvilket
betyder, at det er alle tillidsrepræsentanterne i
kredsen, der udgør kredsstyrelsen sammen
med de generalforsamlingsvalgte. Der er valg
hvert andet år i lige år.

HOVEDSTYRELSESVALG
Hvert fjerde år vælges hovedstyrelsen af
medlemmerne. Hovedstyrelsen har ansvaret for
at lede foreningen efter de rammer, kongressen
har besluttet. Til daglig er hovedstyrelsens
arbejde organiseret i en række udvalg og fora.
Danmarks Lærerforening bestræber sig på, at
begge køn er ligeligt repræsenteret i
foreningens besluttende organer.

BLIV 
AKTIV 

I DANMARKS
LÆRERFORENING

SÅDAN BLIVER
DU VALGT
I Danmarks Lærerforening er det
medlemmerne, der bestemmer. Det er
nemlig både medlemmerne, der udgør
og vælger tillidsrepræsentanterne,
kredsstyrelsen, de kongresdelegerede
og hovedstyrelsen.

Læs mere på 
dlf.org/blivaktiv

FAKTA OM DLF
71 % af DLF's medlemmer er kvinder, 

29 % er mænd 
 

Der er i alt 1.720 tillidsrepræsentanter,
430 kredsstyrelsesmedlemmer, 80

formænd og 23
hovedstyrelsesmedlemmer

 
60 % af tillidsrepræsentanterne er

kvinder, 40 % er mænd
 

52 % af kredsstyrelsesmedlemmerne
er kvinder, 48 % er mænd

 
46 % af kredsformændene er kvinder,

54 % er mænd.
 

35 % af hovedstyrelsesmedlemmerne
er kvinder, 65 % er mænd

 
Gennemsnitsalderen for medlemmer i

fraktion 1, 2 og 3 er 45,8 år



Som tillidsrepræsentant er du Danmark
Lærerforenings repræsentant på arbejds-
pladsen, og det er din opgave at varetage
medlemmernes interesser overfor ledelsen
og formidle og udøve foreningens politik. Du
er nøgleperson i forbindelse med med-
arbejderindflydelse og medbestemmelse på
din arbejdsplads, og du har ligesom ledelsen
pligt til at medvirke til at fremme og ved-
ligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Du
er også forbindelsesled mellem Danmarks
Lærerforening og medlemmerne, når det
kommer til foreningspolitiske og tekniske
spørgsmål.

Som kredsstyrelsesmedlem er du med til
lokalt at varetage interesserne for de
medlemmer, der er ansat i kredsens område.
Det er her, medlemmerne henvender sig
med spørgsmål, problemer eller forslag til
politik. Det er kredsstyrelsens opgave at
formidle kredsens og foreningens politik til
tillidsrepræsentanterne og medlemmerne.
Kredsstyrelsen står også for at orientere
hovedstyrelsen om, hvad der sker lokalt, når
det har foreningsmæssig interesse.
Kredsstyrelsen udfylder foreningens politik
gennem kontakt til kommunalbestyrelse,
andre faglige organisationer, lokalafdelinger
af Skole og Forældre samt andre relevante
samarbejdspartnere. Kontakten til de lokale
medier er også en væsentlig opgave.

HAR DU LYST TIL AT FÅ
INDFLYDELSE, ANSVAR OG
VÆRE MED TIL AT FORME
FORENINGENS STRATEGI? 

Så er du måske den næste
tillidsrepræsentant, kredsstyrelses-
medlem eller hovedstyrelsesmedlem i
Danmarks Lærerforening.

OM AT VÆRE
KREDSSTYRELSESMEDLEM

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde
efter de rammer, kongressen har besluttet.
Inden for disse rammer har hovedstyrelsen
den fulde bemyndigelse til at handle på
foreningens vegne. Som hovedstyrelses-
medlem er du med til at lede det daglige
arbejde i Danmarks Lærerforening. Du er
med til at udvikle foreningens politik
på diverse områder, repræsenterer
foreningen udadtil og har tæt samarbejde
med foreningens øvrige tillidsvalgte.

OM AT VÆRE
HOVEDSTYRELSESMEDLEM

Personligt 
synes jeg, det er

fantastisk at
kunne gøre

noget for mine
kolleger

Man lærer så
meget om sig selv
og sin forening og
hjælper så mange
mennesker hver

eneste dag

Jeg har altid
haft lyst til at
blande mig og

præge de
beslutninger,
der træffes

OM AT VÆRE TILLIDSREPRÆSENTANT

FRA PRINCIPPROGRAMMET:
"Vi vil styrke rekruttering af både mænd
og kvinder til organisationsarbejdet med
det mål, at begge køn er ligeligt
repræsenteret i foreningens 
besluttende organer"

Læs mere om frikøb,
uddannelse for tillidsvalgte 
og se videoer med Kristina,

Irene og Regitze på 

 www.dlf.org/blivaktiv

Irene Nim Hansen, 
kredsstyrelsesmedlem

Kristina Kristensen, 
tillidsrepræsentant

Regitze Flannov,
hovedstyrelsesmedlem


