
TR POLITIK



Tillidsrepræsentanter i BUPL Fyn er:

Handlekraftige
Fagligt kompetente
I kontakt med medlemmerne
Fagpolitisk engagerede

TR er BUPL Fyns nøglepersoner

BUPL Fyns TR er handlekraftige: 
De kan inddrage, analysere, forhandle og kommunikere 
pædagogprofessionen og sætte medlemmernes vilkår på dagsordenen i 
kommunerne. De er i høj grad medvirkende til at sætte professionen i spil, 
de kender fagets og pædagogernes viden og ressourcer, og de italesætter 
vigtigheden af pædagogers virke i - dagligdagen og i offentligheden. Derfor 
er TR central omkring MED systemer. Her har de medindflydelse og 
medbestemmelse til at kunne påvirke de daglige arbejdsvilkår og 
kommunernes politiske prioriteringer – det sker i et stærkt samarbejde 
med FTR.  

TR er faglig kompetent:
De kender faget godt, og kan derfor give den fagpolitiske dagsorden ekstra 
kraft. Det er arbejdsgiver, der tilrettelægger og beslutter personaleforhold. 
Derfor er TRs rolle og indflydel-se vigtig i forhandling og implementering af 
forskellige aftaler som  overenskomst, lokale personalepolitikker og 
centrale rammeaftaler.

TR opbygger relationer til medlemmerne:
Det gør de ved at rådgive, vejlede og hjælpe det enkelte medlem omkring 
relevante forhold på arbejds-pladsen. Det kan være om arbejdsforhold, 
lønforhandlinger og 
udvikling af pædagoger og profession. TR er med til at sikre, at gældende 
aftaler overholdes. TR er synlig og tilgængelig for medlemmerne. 
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TR er fagpolitisk synlig:
TR er bevidst om sin rolle og har fagpolitisk engagement. Institutio-ner og 
medlemmer konfronteres med mange udfordringer. Derfor skal fagets 
berettigelse konstant gøres synlig ved at skabe en platform for gode vilkår 
og medindflydelse på fagets udvikling. Derfor bruger TR sin ytringsfrihed 
og sætter tydelige dagsordener – nogle gange alene og andre gange i 
samarbejde med FTR og andre TR´er. TR styrker sin fagpolitiske stemme 
ved at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer. 
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TR i alle institutioner: Det gør en forskel:
BUPL Fyns TR-uddannelse skal understøtte de opgaver, som TR skal 
løse ude i institutionerne. Også der hvor tillidsrepræsentanten er TR for 
flere arbejdspladser. 

BUPL Fyns TR-uddannelse skal fremme og give plads til egne 
erkendelser og ansvar for egen læring.
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