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Hvad kan du bruge din TR til: 

 

 Får jeg den rigtige løn?  

Din TR kan hjælpe dig med, at undersøge dette. 

 

 Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tjekker mine arbejdstidsopgørelser.  

Din TR kan hjælpe dig med, at få klarhed over dette. 

 

 Jeg er indkaldt til sygefraværssamtale eller tjenestelig samtale.  

Din TR kan rådgive og støtte dig samt deltage i samtalen som bisidder. TR kan indhente 
yderligere hjælp via FOA om nødvendigt. 

 

 Min leder oplyser, at der skal være større besparelser på min arbejdsplads. 

Din TR kan informere dig og dine kollegaer om, hvad der sker og hvordan din lokale FOA afdeling 
inddrages, i samarbejde med de tillidsvalgte, for at få størst mulig indflydelse på besparelserne. 

 

 Min leder oplyser, at min arbejdsplads muligvis skal i udbud (udliciteres). 

Din TR kan fortælle dig om, hvordan de tillidsvalgte sammen med FOA arbejder på, at forhindre 
det. 

 

 Min leder oplyser, at det nu er besluttet, at min arbejdsplads skal i udbud (udliciteres). 

Din TR kan fortælle dig om, hvordan de tillidsvalgte sammen med FOA, arbejder på, at få størst 
mulig indflydelse på udbuddet, så du og dine kollegaer bliver sikret ordentlige rammer og vilkår 
under den nye arbejdsgiver. 

 

 Jeg trives ikke på min arbejdsplads. 

Din TR kan, sammen med din AMR, støtte og rådgive dig samt være behjælpelige med, at ændre 
uhensigtsmæssige forhold, hvis det er muligt. 

 

 Jeg vil gerne videreuddanne mig. 

Din TR kan oplyse dig, om, hvilke muligheder der er. Det kan f.eks. være via 
”kompetencefonden”. 

 

 Jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg kan få større indflydelse på forholdene på min 
arbejdsplads. 

Din TR kan fortælle dig om de muligheder der er og hvordan du er sikret medinddragelse og 
medindflydelse på netop din arbejdsplads. 

 

 Jeg bliver snart arbejdsledig.  

Din TR kan hjælpe dig med kontakt til FOA’s A-kassen. 


