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VELKOMMEN SOM 
TILLIDSREPRÆSENTANT
En introduktion til 
tillidsrepræsentantens 
arbejde og hvordan 
kredsene 
understøtter 
dette.



TILLID
SR

E
P

R
Æ

SE
N

TA
N

T

Velkommen som tillidsrepræsentant i So-
cialpædagogerne Midtsjælland. Med denne 
lille introduktion til det lokale arbejde håber 
vi, at vi kan give dig den første introduktion 
og svaret på de første mange spørgsmål, du 
måtte have.

Du vil i denne pjece kunne læse om vores 
forventninger til dig og de opgaver, der lig-
ger foran dig. Ligeledes skriver vi om, hvor-
dan vi understøtter dig i dit daglige virke 
som arbejdspladsens tillidsrepræsentant og 

sammen med dig kan at skabe sammenhæng 
i det samlede tillidsrepræsentantarbejde.

Gem denne pjece. Den er altid aktuel og gi-
ver hele tiden et klart billede af, hvad du har 
af opgaver foran dig.

Pjecen er udgivet i 2008 af Socialpædago-
gerne Kreds Midtsjælland, og den gælder til 
ny udsendes. 

God arbejdslyst
Kredsbestyrelsen

Kære tillidsrepræsentant
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Tillidsrepræsentantens rolle er under kon-
stant forandring. På det seneste blandt 
andet affødt af, at kommunerne med kom-
munalreformen har overtaget de fleste 
socialpædagogiske opgaver fra amterne 
samtidig med, at der gennemført en sam-
menlægning til større kommuner. Regionen 
har overtaget et mindre antal socialpæda-
gogiske tilbud. 

Omstruktureringer og nye måder at løse op-
gaverne på betyder store udfordringer for 
medlemmerne. Her er tillidsrepræsentanten 
en vigtig person for arbejdspladsen. Tillids-
repræsentantens rolle er at være en aktiv 
medspiller i udviklingen såvel på arbejds-
pladsen som for faget. 

I denne pjece kan du læse om tillidsrepræ-
sentantens roller, relationer, virke og kred-
sens understøttelse og delegering af be-
myndigelse til tillidsrepræsentanterne.

Denne pjece er derfor din lokale grundbog 
som bør følge dig hele din tid som tillidsre-
præsentant. 

Supplerende hertil har forbundet udgivet 
en tilsvarende større ”Grundbog for tillids-
repræsentanter”.

Disse 2 publikationer vil sammen med din 
aktive brug at ”TR-portalen” på www.sl.dk 
være værdifulde redskaber for dig, i dit ar-
bejde som tillidsrepræsentant.

Forord

Der er en række forudsætninger givet uden-
for kredsen, som danner baggrund for kred-
sens valg af TR struktur. De er lige nu:

•	 SL´s	hovedbestyrelse	har	truffet	princip-
beslutning om, at der skal være en tillidsre-
præsentant på alle arbejdspladser.

•	 TR	 reglerne	 tilsiger,	 at	 der	 er	 ret	 til	 at	
vælge en tillidsrepræsentant indenfor hver 
overenskomstgruppe på hver arbejdsplads. 
Evt. valg af flere tillidsrepræsentanter in-
denfor samme overenskomstområde kræver 
en aftale mellem kommunen og kredsen. 
Ved indgåelse af en sådan aftale skal der 
samtidig, blandt de valgte tillidsrepræsen-
tanter, vælges en fællestillidsrepræsentant 
for den samlede gruppe. Det skal endvidere 
af aftalen fremgå, hvilke kompetencer der 
tillægges fællestillidsrepræsentanten.

Lokalt betyder det, at udgangspunktet fort-
sat er: 1 arbejdsplads = 1 tillidsrepræsentant 
for socialpædagoger og værkstedsassisten-
ter. På samme måde 1 tillidsrepræsentant 
for lærerne. Ønsker man at have flere til-
lidsrepræsentanter skal der indgås skriftlig 
aftale med institutionslederen om dette 

og fællestillidsrepræsentant skal udpeges. 
– Kontakt kredskontoret for videre vejled-
ning.

Ved brug af flere lokale tillidsrepræsen-
tanter og udpegning af fællestillidsrepræ-
sentant vil det alene være fællestillidsre-
præsentanten, der bemyndiges til at indgå 
aftaler på vegne af organisationen, og der-
med også alene være denne repræsentant, 
der understøttes ved møder og kurser. Dette 
for at stille alle arbejdspladser lige og sikre 
entydighed i kredsens organisering af til-
lidsrepræsentanterne.

De senere år er der sket mange organisa-
tionsforandringer og institutionssammen-
lægninger i amterne, lige som amterne for 
15 år siden delte mange store institutioner 
op i mange små selvstændige institutioner. 
I forbindelse med kommunalreformen sker 
der igen tilpasninger af institutionerne i de 
nye kommuner. Nye konstruktioner opstår 
og nye ledelser dannes. Sådanne bevægelser 
på arbejdsgiversiden betyder derfor også, 
at vi hele tiden må tilpasse vores struktur 
og opgaveplaceringer, så de modsvarer ar-
bejdsgiversiden.

Arbejdspladsens tillidsrepræsentant
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Den klassiske rolle for tillidsrepræsentanter 
er at være medlemmernes lokale demokra-
tisk valgte repræsentant på arbejdspladsen. 
Opgaven er at skabe dialog om medlemmer-
nes interesser og forhandle medlemmers 
krav overfor den lokale ledelse. Det er til-
lidsrepræsentantens opgave at sikre det en-
kelte medlems retsstilling samt kontrollere, 
at de centrale og lokale overenskomster og 
aftaler overholdes af den lokale ledelse.

Derudover er tillidsrepræsentanten forbun-
dets og kredsens lokale faglige repræsen-
tant på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentan-
ten har i denne sammenhæng til opgave at 

fremme Socialpædagogernes politikker på 
den enkelte arbejdsplads. 

Derfor er det af vital betydning, at organi-
sering af nye medlemmer er en central og 
vedvarende opgave for tillidsrepræsentan-
ten. En opgave, der bedst løses i bred enig-
hed med de øvrige medlemmer.

Flere af de emner, en tillidsrepræsentant på 
denne måde vil komme i berøring med, vil 
indeholde arbejdsmiljømæssige aspekter. 
Derfor skal tillidsrepræsentanten også altid 
have samarbejdet med sikkerhedsrepræsen-
tanten og ledelsen i fokus.

Lokal frontkæmper

Som tillidsrepræsentant tager din funktion 
afsæt i Socialpædagogernes love, vedtægter 
og vedtagne politikker. Forbundet har over-
ordnet til formål at varetage medlemmernes 
løn- og ansættelsesmæssige interesser. Alle 
tillidsvalgte i Socialpædagogernes Lands-
forbund er repræsentanter for den samlede 
forening og vil i deres virke blive identifice-
ret som en del af foreningen.

Fagforeningens arbejde bygger på fæl-
lesskab og lighed samt en interesse for at 
arbejdet på de socialpædagogiske arbejds-
pladser udføres med høj faglig kvalitet og 
med ordentlige arbejdsvilkår. Vi tror på at 
samarbejdet er vejen frem. ”Ene er du svag 
og sammen er vi stærke”. Det er grundlaget 
for fagbevægelsens arbejde.

Det er Socialpædagogerne Midtsjællands 
ønske i alle henseender at arbejde som en 
anerkendende og troværdig organisation. 
Det betyder respekt for det enkelte menne-
ske, det være sig medlem, arbejdsgiver eller 
samarbejdspartner. Socialpædagogerne vil 
kendes på, at de tillidsvalgte udviser respekt. 
Det betyder for eksempel at forskellighed 
anerkendes, og at hver part i en forhandling 
har retten til - ud fra sit ståsted - at mene, 
hvad han eller hun giver udtryk for.

Grundlaget for tillidsrepræsentantens arbejde
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Er der skabt et godt samarbejde mellem le-
delse og tillidsrepræsentant, kan det give 
nogle muligheder for mere indflydelse. 
Samarbejdet i MED-udvalg, underudvalg 
og lignende har karakter af en mere formel 
form, mens andre relationer vil have mere 
uformel karakter. 

Det er en del af tillidsrepræsentantens ar-
bejde at søge at få mest mulig indflydelse. 
En tillidsrepræsentant kan, ved at placere 
sig i uformelle beslutningsfora og netværk 

sammen med ledelsen og andre repræsen-
tanter, være med til at få væsentlig ind-
flydelse på den dagsorden, der sættes i de 
formelle udvalg. 

Det er en balancekunst at deltage i ufor-
melle netværk og samtidig bevare sin 
handlefrihed i et formelt samarbejdsorgan. 
Tillidsrepræsentanten skal være meget op-
mærksom på rammer og grænser i arbejdet 
på det uformelle plan.

Lokal medbestemmelse og strategisk nøgleperson

Tillidsrepræsentanten kender den lokale ar-
bejdsplads bedst og ved hvilke muligheder, 
der eksisterer for medlemmerne i forhold til 
lokalaftaler og samarbejdet i øvrigt. Derfor 
går alle medlemshenvendelser i første in-
stans til den lokale tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten kan trække på kreds-
kontorets faglige ekspertise, og understøt-
tes i at træffe egne valg. Sådanne valg skal 
selvfølgelig ske inden for de overenskomst-
mæssige rammer og afstukne politikker. Der 
er ikke altid et enkelt rigtigt svar, hvorfor 
tillidsrepræsentanten kan have brug for 
faglige drøftelser med kredskontorets kon-
sulenter og politikere.

Det er derfor vigtigt, at tillidsrepræsentan-
ten også er tilgængelig for medlemmerne 
på arbejdspladsen og medvirker til, at alle 
spørgsmål først søges løst lokalt.

Når tillidsrepræsentanten skal forberede og 
forhandle lokale aftaler, kan der være behov 
for mere end blot drøftelser med kredskon-
toret. Derfor deltager kredskontorets faglige 
konsulenter og politikere gerne i klubmø-
der med henblik på at få konkrete temaer 
gennemdrøftet, for eksempel lønpolitik og 
arbejdstid. Ligeledes kan tillidsrepræsentan-
ten have et behov for mere konkret hjælp i 
forhandlinger, og også her kan tillidsrepræ-
sentanten trække på kredskontorets faglige 
ressourcer. 

Tillidsrepræsentanten og kredskontoret
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Kredsens bemyndigelse af aftale- 
og forhandlingsret til tillidsrepræsentanten

Kredsbestyrelsen har et ønske om at til-
lidsrepræsentanten kan og skal matche den 
aftalemæssige kompetence, som ledelsen 
har fået uddelegeret, mest muligt. Det vil 
betyde en vid, men også forskellig, grad af 
delegeret kompetence eller bemyndigelse til 
at agere på kredsens vegne, herunder indgå 
og underskrive bindende aftaler. Normalt 
vil tillidsrepræsentanten derfor have fuld 
aftalemæssig kompetence, med mindre der 
mellem tillidsrepræsentant og kredskontor 
at indgået anden konkret aftale.

Socialpædagogerne har i sine vedtægter be-
stemt, at en del af forbundets bemyndigelse 
er udlagt lokalt til kredsene. Helt grundlæg-
gende kan den delegerede bemyndigelse til 
at indgå lokale aftaler defineres på to for-
skellige niveauer. Aftaleretten giver ret til at 
indgå bindende aftaler på arbejdspladsen. 
Forhandlingsretten giver ret til at forhandle 
en lokal aftale med det forbehold, at den 
skal godkendes af kredsbestyrelsen/kreds-
kontoret, inden den træder i kraft.

En uddelegeret kompetence til arbejdsplad-
sens tillidsrepræsentant kan ikke delegeres 
videre til medlemmer eller andre tillidsre-
præsentanter.

Den konkrete bemyndigelse er til enhver tid 
betinget af, at tillidsrepræsentanten opere-
rer inden for de overenskomstbestemte ret-
ningslinier og de rammer, der er beskrevet i 
denne pjece. Agerer en tillidsrepræsentant 
ikke inden for disse rammer, vil kredsbesty-
relsen drøfte det med tillidsrepræsentanten 
med henblik på at nå til en fælles afklaring 
og forståelse af sagen. I særlige tilfælde kan 
kredsbestyrelsen tilbagekalde en aftalt be-
myndigelse helt eller delvist. Bemyndigelsen 
kan senere, efter beslutning i kredsbestyrel-
sen, gives tilbage til tillidsrepræsentanten 
efter nærmere drøftelse af de forhold, der 
lå til grund for tilbagekaldelsen.

Den nyvalgte tillidsrepræsentant vil ved 
valg sammen med bekræftelsen på valget 
modtage et brev fra kredsen, der beskriver 
bemyndigelsen. Det vil heraf præcist frem-
gå, på hvilke områder tillidsrepræsentanten 
er tillagt kompetence. Tilsvarende vil insti-
tutionsledelsen sammen med anmeldelsen 
af valget til tillidsrepræsentant modtage 
en tilsvarende orientering, således at det 
er klart for alle parter, hvilket niveau i So-
cialpædagogerne, der har forhandlings- og 
aftaleretten over for ledelsen.

Medlemssagsbehandling, der omhandler 
ansættelsesretslige sanktioner og forhold

I konkrete konflikter på en arbejdsplads skal 
tillidsrepræsentanten behandle alle med-
lemmer lige og sikre varetagelsen af det 
svage medlems partsrettigheder. 

Tillidsrepræsentanten har ansvaret for en 
dialogbaseret individuel medlemsrådgiv-
ning og sagsafklaring på arbejdspladsen. 

Al sagsbehandling af advarsler og afske-
digelser af medlemmer på kredsens ar-
bejdspladser foretages af kredskontoret. 
Tillidsrepræsentantens rolle er i denne sam-
menhæng at sikre overdragelse af ethvert 
medlems sag, der måtte munde ud i tildelin-
gen af en tjenstlig sanktion. Tillidsrepræsen-
tanten kan, efter aftale med kredskontoret, 
udføre dele af sagsbehandlingen f.eks. bi-
sidder i tjenstlige samtaler.

Kredskontoret tager sig ligeledes af øvrige 
sager vedrørende ansættelsesretlige for-
hold. For eksempel lønudbetalingssager og 
øvrige sager med krav om erstatninger og 
efterbetalinger. 

En hovedregel i arbejdsfordelingen mellem 
tillidsrepræsentant og kredskontor er, at 
tillidsrepræsentanten rådgiver medlemmet, 
indtil en sag medfører skriftlighed. Tillids-
repræsentanten indgår i dialog med den lo-
kale ledelse, men udvikler denne dialog sig 
til en egentlig sag og skriftlighed, skal der 
tages kontakt til kredskontoret med henblik 
på kredskontorets overtagelse af sagen. 

Det ligger i sagens natur, at al sådan med-
lemsrådgivning og sagsbehandling er om-
fattet af tavshedspligt for så vidt angår 
personlige og private forhold. Denne tavs-
hedspligt fortsætter, når man ikke længere 
er tillidsrepræsentant. Al sagsbehandling 
vedrørende medlemmer af Socialpædago-
gerne, der er institutionsledere på kredsens 
arbejdspladser, forestås af kredskontoret 
som første instans, eller hvis institutions-
lederen ønsker det, af forbundet efter de 
retningslinier, der findes herom.

Nedlægger medlemmer spontant arbejdet 
overenskomststridigt skal tillidsrepræsen-
tanten informere ledelsen om dette. Sam-
tidig skal tillidsrepræsentanten forsøge at 
få medlemmerne til at genoptage arbejdet. 

Dernæst skal tillidsrepræsentanten straks 
kontakte kredskontoret, der vil hjælpe til-
lidsrepræsentanten igennem det videre for-
løb.

Overenskomststridige arbejdsstandsninger
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Introduktionsforløb for nyvalgte tillidsrepræsentanter

Når kredsen har modtaget et anmeldelses-
skema for en tillidsrepræsentant, iværksæt-
tes der et introduktionsforløb for tillidsre-
præsentanten. Introduktionen sker ikke ved 
en enkelt samtale, men der er tale om et 
forløb, fra selve valget og frem til start af 
TR-uddannelsen. Det vil handle om skriftlige 
orienteringer, introduktion til TR-netværket 
og til kredskontoret.

Du har selv det daglige ansvar for, at du 
kommer gennem introduktionsforløbet. 
Hvor længe det varer, vil være op til dine 
egne muligheder for at deltage i de lokale 

netværksmøder m.m. Du kan derfor anven-
de nedenstående tjekliste. Du hakker selv af, 
når du har modtaget, deltaget i, talt med, 
osv.

Du kan påbegynde TR-grunduddannelsen, 
når de har tjeklisten fuld. Det kan derfor 
anbefales, at du hurtigt får et overblik og 
straks tilmelder dig uddannelsen, således at 
du kan komme hurtigt i gang. Det er således 
ikke en forudsætning, at du har gennemført 
introduktionen allerede ved tilmeldingen, 
blot at den er gennemført, når du påbegyn-
der det første kursusmodul.

TR uddannelsen

TR uddannelsen administreres af forbun-
det. Tillidsrepræsentanten får efter nyvalg 
tilbud om en grunduddannelse, p.t. over 3 
moduler. Det er hensigten at uddannelsen 
gennemføres hurtigst muligt.

Overbygninger på grunduddannelsen til-
passes hele tiden det aktuelle behov ind-
holdsmæssigt. Derfor er det svært at sige 
mere konkret om her, men der henvises til 
TR-uddannelseskataloget på www.sl.dk

TR-netværk

Kommunalreformen har givet behov for nye 
strukturer og nye understøttelser af tillids-
repræsentanterne. Men også nye svar.

Et af dem er, at tillidsrepræsentanterne på 
de enkelte arbejdspladser slutter sig sam-
men i kommunale netværk.

Først og fremmest er det fortsat vigtigt, at 
en tillidsrepræsentant engagerer sig i op-
gaven på arbejdspladsen. Modsat tidligere 
hvor amtet som arbejdsgiver kunne synes 
som en stor og uoverskuelig størrelse, så 
er kommunen meget mindre og tættere 
på. Alle tillidsrepræsentanter skal derfor på 
samme måde engagere sig og være en ak-
tiv deltager i disse netværk. Kommunen og 
TR-kollegerne  er lige så vigtige for jobbet 
som tillidsrepræsentant, som arbejdsplad-
sen og medlemmerne. Gensidigheden i TR 
arbejdet er vigtigt for, at den samlede med-
lemsgruppe i kommunen kan opnå optimale 
arbejdsforhold.

Opgaven for den enkelte tillidsrepræ-
sentant i TR-netværket er at skabe et 
forum for TR-kollegial erfaringsudveks-
ling og at sikre, at alle arbejder på fæl-
les dagsordener i forhold til SL-relevante 
beslutninger i kommunen. At understøtte 
fællestillidsrepræsentanten i sine tværgå-
ende forhandlingsopgaver og at understøtte 
hovedudvalgsmedlem og evt. repræsentan-
ter i områdeudvalg.

TR-netværket bør afholde minimum 4 år-
lige møder og i øvrigt efter behov. Der skal 

udarbejdes årskalender, der matcher møder 
i hovedudvalget. Møderne skal formaliseres 
med dagsorden, referat m.v. TR netværks-
møderne understøttes af kredskontoret og 
skal derfor ses som en del af den samlede 
understøttelse af tillidsrepræsentanten.. 
 
Indkaldelser og referater skal protokolfø-
res og være samlet tilgængeligt et bestemt 
sted. Fysisk eller elektronisk, så det kan deles 
og videregives til andre ved nyvalg.

En dagsorden bør som minimum indeholde 
flg. punkter:
•	 Godkendelse	af	dagsorden
•	 Godkendelse	af	referat	fra	sidste	møde
•	 Nyt	fra	Hovedudvalg,	herunder	kom-	
 mende mødedagsorden
•	 Nyt	fra	evt.	områdeudvalg	herunder		
 kommende dagsorden
•	 Nyt	fra	sikkerhedsorganisationen
•	 Gennemgang	af	evt.	kommunale	skri-	
 velser der vedrører de ansatte.
•	 Nyt	fra	kommunen	i	øvrigt	for	så	vidt		
 angår temaer, der vedrører de ansatte.
•	 En	runde	fra	arbejdspladserne
•	 Øvrige	spørgsmål,	der	måtte	vedrøre	de		
 ansatte

Disse møder kan med denne dagsorden ind-
kaldes under henvisning til MED aftalernes 
bestemmelse om tillidsrepræsentantens 
brug af den nødvendige tid til arbejdet for 
så vidt angår spørgsmål vedr. arbejdsplad-
sen og forhold, der vedrører de ansatte. Der 
skal således ikke ske frikøb til disse møde-
aktiviteter.
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TR møder

Kredsen indkalder normalt til 4-6 mødedage 
årligt. Det sker ved udsendelse af årsplan i 
januar måned hvert år, hvor alle møder er 
annonceret. Endelig indkaldelse med dags-
orden udsendes 3-4 uger før det konkrete 
møde.

Tillidsrepræsentanten er derfor, med ud-
gangspunkt i årsplanen, pligtig til at sikre, at 
det er muligt tjenestetidsmæssigt at kunne 
deltage i møderne.

Ved planlægningen af de 4-6 mødedage til-
stræbes det, at de placeres jævnt ind over 
året og med mulighed for et 2 dagmøde 
fælles med Storstrøm.

Den 2-dages konference afholdes sammen 
med Storstrøm og vil normalt have et fæl-

les fagligt eller organisatorisk indhold. An-
noncering med dagsorden vil ske med 6-8 
ugers varsel.

Alle øvrige dagmøder vil indholdsmæssigt 
fokusere på faglige emner, som er generelt 
relevante, og minimum et af disse møder vil 
blive afholdt fælles med Storstrøm. Normalt 
årets sidste møde

Møderne vil, afhængig af dagsorden, blive 
indkaldt med henvisning til MED aftalernes 
bestemmelser om brug af frikøb over AKUT 
fonden. Undtagelsesvist kan der dukke et 
tema op, som kan indkaldes uden brug af 
frikøb. Det vil altid fremgå konkret af ind-
kaldelsen.

Fællestillidsrepræsentanter og 
hovedudvalgsmedlemmer

I alle netværkene vil der være en fællestil-
lidsrepræsentant og normalt også et hoved-
udvalgsmedlem. Og ofte vil der være per-
sonsammenfald på disse poster.

Det er disse personers opgave, sammen, at 
sikre afholdelsen af netværksmøderne, her-
under at sikre, at den nødvendige informa-
tion er tilgængelig.

Fællestillidsrepræsentanten er formelt net-
værkets ledelse og har til opgave at koor-
dinere dette arbejde, herunder at involvere 
kredskontoret. Der skal ligeledes føres pro-
tokol over netværkets møder

Forbundet udbyder særlige kurser til disse 
repræsentanter, og kredsen afholder sær-

lig mødevirksomhed for denne gruppe. Det 
er endnu ikke afklaret, hvordan dette skal 
ske. Det er derfor indtil videre besluttet at 
der som minimum vil blive afholdt en årlig 
2-dages konference særligt for denne grup-
pe. Andre tiltag kan udvikle sig.

Ud over opgaven som leder af netværket 
vil der derudover tillægges aftalemæssige 
kompetencer i forhold til løsning af tvær-
institutionelle opgaver i en kommune. Det 
vil helt afhænge af den valgte delegering af 
kompetencer i kommunens ledelse. Opga-
vebeskrivelsen vil derfor være forskellig fra 
kommune til kommune og det vil konkret 
fremgå af aftale om fællestillidsrepræsen-
tant med kommunen.

TR – udviklingssamtaler

Kredsen er pligtig at sikre afholdelse af ”ud-
viklingssamtaler” med alle tillidsrepræsen-
tanter mindst en gang hvert andet år.

Når vi vægter det fælles ejerskab i TR-net-
værkene, bliver det derfor også naturligt, 

at disse fora anvendes helt eller delvist til 
løsningen af disse opgaver. Kredskontoret 
vil derfor med start i efteråret 2008 imple-
mentere dette, herunder træne netværkene 
og fællestillidsrepræsentanterne i løsningen 
af denne opgave.
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Tjekliste for gennemført introduktion 
af nyvalgte tillidsrepræsententer

Tjek Aktivitet – kredskontorets administrative afdeling Egne notater

Modtaget velkomstbrev med dato for næste TR 
netværksmøde

Modtaget oversigt over kredskontoret og de valgte 
og ansatte

Modtaget ”Velkommen som tillidsrepræsentant”

Modtaget TR – liste med telefoner og adresser

Modtaget bemyndigelsesskrivelse

Modtaget årsplan

Tjek Aktivitet – TR netværket Egne notater

Deltaget i TR netværksmøde

Deltaget i samtale med fællestillidsrepræsentanten  
og/eller hovedudvalgsmedlemmet

Orienteret om netværkets arbejdsform og kalender

Modtaget TR netværkets mailliste

Modtaget orientering om det daglige arbejde og 
indgåede aftaler i kommunen

Tjek Aktivitet
– kredskontorets faglige og politiske afdeling

Egne notater

Kredsen besøger din arbejdsplads. 
Ring selv og aftal møde.

Egne notater


