§ 25. Tillidsrepræsentanter
Indgåelse af overenskomst har som forudsætning, at der inden for mulighederne
på den enkelte skole oprettes tillidsrepræsentantordninger. Dette fremmer
adgangen til indgåelse af lokalaftaler og det lokale samarbejde om arbejdsvilkår.
Stk. 1. Som tillidsrepræsentant forstås personer, som repræsenterer mindst 5
pædagogiske medarbejdere. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere
med mindst et halvt års ansættelse, og valget anmeldes over for skolen ved brev
fra BUPL.
Stk. 2. Ansatte med ledelsesfunktion kan ikke varetage en
tillidsrepræsentantfunktion.
Stk. 3. Hvor det pædagogiske personale er repræsenteret med fire personer eller
derunder, kan der vælges tillidsrepræsentant, såfremt der er enighed herom
mellem de lokale parter.
Stk. 4. Ansatte kan vælge en suppleant til tillidsrepræsentanten.
Stk. 5. Denne suppleant er ved tillidsrepræsentantens normale varetagelse af
hvervet at betragte som hvilende og ikke omfattet af overenskomstens
bestemmelser om tillidsrepræsentanter. Ved tillidsrepræsentantens forfald i en
længere periode indtræder suppleanten i dennes sted og tildeles de for
tillidsrepræsentanten normale vilkår, som beskrevet i overenskomstens kapitel
herom. BUPL meddeler i så tilfælde skolen, når suppleanten indtræder i
tillidsrepræsentantfunktionen.
Stk. 6. Hvor det pædagogiske personale ikke har valgt tillidsrepræsentant, udgør
det pædagogiske personale på skolen tilsammen den lokale repræsentant jf.
forhandlingsaftale mellem den aftales parter.
Stk. 7. Skolen er berettiget til over for BUPL at gøre indsigelse mod valget i
henhold til stk. 1 og stk. 2, når dette sker inden for tre uger efter anmeldelsen.
Indsigelsen skal i givet fald sendes til:
BUPL

Blegdamsvej 124
2100 København Ø, eller
E-mail: bupl-loa@bupl.dk
Stk. 8. Det er blandt andet tillidsrepræsentantens opgave at gøre sit bedste for at
fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.
Stk. 9. Tillidsrepræsentanten fungerer også som talsmand for kollegerne overfor
ledelsen, og tillidsrepræsentanten skal bl.a. derfor holdes bedst muligt orienteret
i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser.
Stk. 10. Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved forestående ændringer,
der betyder, at vilkårene for det ansatte pædagogiske personale ændres,
herunder ændringer i børnetal.
Stk. 11. Det forudsættes, at skolens ledelse og tillidsrepræsentanten, med
udgangspunkt i opgaverne og den nødvendige kompetenceudvikling, drøfter og
aftaler rammerne for tillidsrepræsentantens tidsforbrug. Det skal sikres, at
tillidsrepræsentantens kompetenceudvikling og faglige ajourføring finder sted,
ikke blot i form af såvel eksterne som interne kurser, men også i form af
sammensætning af opgaver, hvor omfanget er tilpasset
tillidsrepræsentanthvervets omfang, som den pågældende skal varetage samtidig
med tillidsrepræsentanthvervet.
Stk. 12. Der skal anvises tillidsrepræsentanten et passende lokale med adgang til
telefon og IT-udstyr til brug for udførelsen af tillidsrepræsentantopgaver. Hvis det
ikke kan lade sig gøre, skal det drøftes, om der kan findes en anden løsning.
Stk. 13. Når en ansat ikke længere skal varetage hvervet som tillidsrepræsentant
eller arbejdsmiljørepræsentant, kan pågældende have behov for efteruddannelse.
Ledelsen og den ansatte skal drøfte dette spørgsmål efter hvervets ophør, hvis
den ansatte ønsker det.
Stk. 14. Tillidsrepræsentanten udfører de påhvilende hverv således, at det
medfører mindst mulig forstyrrelse af arbejdet. I øvrigt anvendes kun den tid, der
er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn
tages til skolens størrelse og eventuelle lokale forhold.

Stk. 15. Når skolen lægger beslag på en tillidsrepræsentant, eller
tillidsrepræsentanten retter henvendelse til skolens ledelse om spørgsmål, der
angår skolen og medarbejderne, medregnes tidsforbruget i
arbejdstidsopgørelsen.
Stk. 16. Hvis det er nødvendigt, at en tillidsrepræsentant forlader arbejdspladsen i
sin normale arbejdstid for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant,
skal der forud træffes aftale herom med skolens ledelse, jf. dog stk. 14.
Stk. 17. Hvis tillidsrepræsentanten i en akut situation ikke kan træffe forudgående
aftale, jf. stk. 16, skal pågældende ved først givne lejlighed orientere skolens
ledelse om fraværet.
Stk. 18. Efter anmodning gives der – når forholdene på skolen i det enkelte
tilfælde tillader det – tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med løn med
henblik på:
1. deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede
tillidsrepræsentantkurser,
2. udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin
forhandlingsberettigede personaleorganisation, og
3. deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede
personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i
kommunerne.
Bemærkning
Bestemmelserne giver tillidsrepræsentanten mulighed for udover at udøve hvervet som
tillidsrepræsentant at deltage i BUPL-arrangerede tillidsrepræsentantkurser og i møder, som
arrangeres af BUPL og af den lokale fagforening, uden løntræk.

