
GL’s valgregler for tillidsrepræsentanter    Bilag 1. 
 
På de skoler/kurser, der efter de aftalte tillidsrepræsentantregler har ret til at vælge en anmeldt GL-tillids-
repræsentant, følges nedenstående valgregler. På skoler, hvor man ved et samlet valg vælger en AC-TR, an-
befaler GL, at man følger nedenstående regler, evt. med nødvendige, lokalt aftalte tilpasninger. I forbin-
delse med valget af tillidsrepræsentant vælges også en tillidsrepræsentantsuppleant. 
 
Alle lærere, som TR skal repræsentere, har stemmeret. Alle GL-medlemmer, der ikke har personaleansvar, 
er valgbare. Ledere med personaleansvar indgår ikke i valggrundlaget, har ikke stemmeret og er ikke valg-
bare.  
 
§ 1. Stk. 1. Ordinært valg afholdes i årene med ulige årstal inden 1. april. Den valgte tillidsrepræsentant 

(TR) og den valgte tillidsrepræsentantsuppleant træder i funktion ved skoleårets start. 
 

§ 2. Stk. 1. Inden for de første 10 skoledage i marts afholdes et opstillingsmøde. 
 

Stk. 2. Opstillingsmødet indkaldes med mindst 6 skoledages varsel. 
 
Stk. 3. Opstillingsmødet indkaldes af den afgående tillidsrepræsentant. Har denne forladt skolen, 
indkalder den afgående suppleant. Har også denne forladt skolen, indkaldes mødet af den ældste 
blandt de overenskomstansatte. 
 

§ 3. Stk. 1. Opstilling af kandidater sker på kandidatlister, der kan udmeldes samtidig og sammen med 
indkaldelsen af opstillingsmødet eller kan finde sted senest på opstillingsmødet. 
 
Stk. 2. Hver kandidatliste indeholder navnet på den TR-kandidat og den TR-suppleant-kandidat som 
opstiller til valg sammen. Hvis en kandidat til TR-posten ikke kan finde en kandidat til suppleantpo-
sten til sin kandidatliste, kan TR opstille på kandidatlisten alene. 
 
Stk. 3. Er der kun én kandidatliste, bortfalder valget. 
 
Stk. 4. Er der flere kandidatlister, ledes valghandlingen af to valgledere. Valglederne vælges af og 
blandt de fremmødte, der ikke kandiderer til valget, og som selv er valgbare. 
 
Stk. 5. Ved valget er personerne på den kandidatliste der får flest stemmer valgt som henholdsvis 
tillidsrepræsentant og -suppleant. Er der kun opstillet én person på kandidatlisten, er vedkom-
mende valgt som TR.  
 
Stk. 6. Hvis en kandidatliste, som ikke opnår valg, har fået et stemmetal svarende til mindst 1/3 af 
de afgivne stemmer, indtræder TR-kandidaten på denne kandidatliste som suppleant for den valgte 
TR. 
 
Stk. 7. Hvis der ikke ved ovenstående er valgt en TR-suppleant, kan suppleringsvalg gennemføres. 

 
§ 4. Stk. 1. Valglederne arrangerer skriftlig/digital, hemmelig afstemning blandt samtlige stemmeberet-

tigede på skolen/kurset. 
 
Stk. 2. Valget afsluttes kl. 12:00 den 5. skoledag efter opstillingsmødet. 
 
Stk. 3. Er der stemmelighed mellem flere kandidatlister, afholdes der fornyet skriftlig, hemmelig 
afstemning alene blandt disse. 



 
Stk. 4. Et omvalg efter stk. 3 afsluttes kl. 12:00 den 9. skoledag efter opstillingsmødet. 
 
Stk. 5. Er der fortsat stemmelighed, foranstalter valglederne lodtrækning blandt de pågældende 
kandidatlister i overværelse af disse. 
 

§ 5. Valglederne meddeler resultatet af valget senest dagen efter dets afslutning. 
 
§ 6. Stk. 1. Den nyvalgte tillidsrepræsentant meddeler resultatet af valget til GL’s sekretariat via formu-

lar på GL’s hjemmeside snarest muligt og senest den 1. april. Også genvalg skal meddeles. 
 

§ 7. Stk. 1. Hvis tillidsrepræsentanten fratræder sin stilling på skolen eller nedlægger sit hverv som TR i 
valgperioden, afholdes der nyvalg efter §§ 1-6. Det er tilsvarende muligt at afvikle suppleringsvalg, 
hvis TR-suppleanten stopper sit hverv. Ved midlertidigt forfald indtræder TR-suppleanten i tillidsre-
præsentantens hverv. 
 
Stk. 2. Tidsfristerne ovenfor regnes da fra den dag, tillidsrepræsentanten meddeler, at han vil træde 
tilbage. 
 
Stk. 3. Den afgående tillidsrepræsentant fungerer, indtil valget er afsluttet. 
 
Stk. 4. Hvis et flertal af de stemmeberettigede GL-medlemmer på skolen udtrykker mistillid til til-
lidsrepræsentanten, skal vedkommende træde tilbage. Mistillid til tillidsrepræsentanten udtrykkes 
skriftligt ved de stemmeberettigede GL-medlemmers underskrift. 
 

§ 8.       Ikrafttræden: Valgreglerne træder i kraft den 1. februar 2023. 
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