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Side 2

Tjenstlig samtale

Du indkaldes til tjenstlig samtale fredag d. 29. april 2022.

Dagsorden:

▪ Din adfærd som lærer og TR

Du er meget velkommen til at tage en bisidder med til mødet. 

Fra [arbejdsgiver] deltager [navn] fra HR, [din nærmeste leder] og [din 

øverste leder]. 

Vend dine tanker med sidemanden..
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Opsamling

Behov hos den indkaldte Hvad du kan gøre som 
TR/bisidder

Hvilken specifik adfærd er et 
problem? Hhv. som lærer og TR

Måske bliver TR informeret af 
leder om den specifikke 
adfærd. Hvis ikke kan TR
- Spørge leder om der en 

bestemt episode, der gav 
anledning til indkaldelsen mv

Viden om de mulige 
konsekvenser

Bruge dette materiale, TR-
håndbog

Viden om proceduren (regler) TR fortæller hvad han/hun ved 
og ikke ved, samt vil kunne 
undersøge

Afklaring af hvilken slags 
samtale det er…

TR hjælper med afklaringen ved 
at spørge leder



En tjenstlig samtale er en 

samtale mellem leder og 

medarbejder med det formål at 

undersøge, om lederen har 

grundlag for ansættelsesretlige 

sanktion
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Indhold

➢ Arbejdsgivers ledelsesret

➢ Tjenstlige sanktioner 

➢ Principper for retssikkerhed

➢ Den tjenstlige samtale

➢ Rollen som bisidder 

➢ Rollen som TR
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…retten til at bestemme..

• hvad der skal laves
• af hvilken kvalitet
• hvor det skal laves
• med hvilke hjælpemidler
• med hvilke metoder
• i hvilket tempo
• af hvem

..og til at 
• ændre på disse forhold og 
• træffe beslutninger med tjenstlige konsekvenser 

(sanktioner) 

Arbejdsgivers ledelsesret
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Tjenstlige sanktioner

• påtale 
• ”fremover forventes det at du…”

• advarsel
• ”Advarsel”, partshøring efter forvaltningsloven (FVL)

• opsigelse
• ”Påtænkt opsigelse”, partshøring efter FVL

• bortvisning
• ”Bortvisning”, høring efter FVL 

Det giver ofte konflikter,
• hvis ansatte finder arbejdstempoet for højt
• hvis ansatte mener, at kvaliteten af det produkt man skal 
lave, er for lav
• hvis ansatte finder de besluttede arbejdsmetoder 
upraktiske.

www.detdanskearbejdsmarked.dk

https://www.detdanskearbejdsmarked.dk/livet-paa-de-danske-arbejdspladser/hvem-bestemmer/ledelsesretten/#:~:text=Den%20meget%20vidtr%C3%A6kkende%20ledelsesret%20giver,skal%20lave%2C%20er%20for%20lav.


Begrænsninger af ledelsesretten
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- Forvaltningsretten (offentlige arbejdsgivere)

- Partshøring

- Notatpligt

- Officialprincippet

- Overenskomsten og dens aftaler

- proces

- saglighed/rimelighed

- proportionalitet

- Lovgivning, der beskytter mod forskelsbehandling på 
baggrund af køn (graviditet, barsel), handicap, alder

- Arbejdsmiljølovgivning

- Arbejdsgivers ansvar at arbejdsforholdene er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

- AT-vejledninger, fx om Krænkende handlinger, herunder mobning og 
seksuel chikane

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
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Partshøring skal ske, når parten ikke kan antages at være bekendt 
med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om 
sagens faktiske omstændigheder. Det gælder dog kun, hvis 
oplysningerne er til ugunst for den pågældende og er af væsentlig 
betydning for sagens afgørelse.

• Læreren der klages over skal orienteres - hurtigt.
• Skal have udleveret kopi af klagen (eller af notat) og have nogle 

dage til at udtale sig skriftligt eller mundtligt ved en samtale.
• Herefter afholdes normalt samtale, hvor læreren har mulighed 

for at medtage en bisidder. (”tjenstlig samtale”).
Efter samtalen tages der stilling til, om sagen skal fortsætte med 
yderligere undersøgelser, med ”hjælp” fx kurser, supervision eller 
som en disciplinærsag med advarsel eller afsked.

Principper for retssikkerhed 
- Partshøring
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Inden en myndighed kan træffe afgørelse i en sag, må sagen 
forberedes. Der skal tilvejebringes det retsgrundlag og de faktiske 
oplysninger, som er nødvendige for at træffe en rigtig afgørelse. 
Det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten.

Formåletmed officialprincippet er at nå til den materielt rigtige 
afgørelse. En myndighed må ikke træffe afgørelse på grundlag af 
et utilstrækkeligt materiale.

Ansvaret for at oplyse en sag påhviler den myndighed, der skal 
træffe afgørelse.
Det betyder ikke nødvendigvis i praksis, at myndigheden altid 
selv skal fremskaffe de nødvendige oplysninger. Det kan være 
overladt til parten eller andre myndigheder. Den myndighed, der 
skal træffe afgørelse, står imidlertid med ansvaret for, at 
sagsforberedelsen har været forsvarlig.
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-
forvaltningsret/officialprincippet/

Principper for retssikkerhed 
- Officialprincippet
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Den tjenstlige samtale

En tjenstlig samtale er en samtale mellem leder og 
den ansatte. Formålet med samtalen er, at leder 
vil give udtryk for noget, som han/hun er utilfreds 
med og dermed undersøge, om der grundlag for at 
sanktionere (ansættelsesretligt). Udgangspunktet 
er, at din leder ikke er tilfreds med den ansattes 
tjeneste (arbejde).

Til samtalen skal der være
- Dagsorden
- Mulighed for bisidder (fx TR)

- Konklusion (påtale, høring om advarsel/afsked mv.)

- Referat 



Den tjenstlige samtale 
- TR-håndbogen
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Rollen som 
bisidder ved 
den tjenstlige 
samtale
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Rollen som 
bisidder ved 
den tjenstlige 
samtale



Side 19

Rollen som 
bisidder ved 
den tjenstlige 
samtale



Rollen som TR
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• Bisidder ved tjenstlige samtaler, sygesamtaler mv.
• Give råd, vejledning og information 
• Fastholde ledelsen på aftalte procedurer

• TR skal holdes bedst muligt orienteret om afskedigelser (MED-

aftalen / TR-aftalen) 

• Gå i dialog med ledelsen i personsager

• Fremme rolige arbejdsforhold

• Bidrage til løsninger

• Selv søge information – holde sig orienteret

• Søge rådgivning hos konsulent i Uddannelsesforbundet

• OBS: opsigelser, fratrædelsesaftaler, bortvisninger mv. 

forhandles af forbundet

• Sende dine bemærkninger (sagsfremstilling) til forbundet

• DEN ANSATTE MÅ IKKE SELV SIGE OP UDEN AT HAVE 

RÅDFØRT SIG MED KONSULENT I UDDANNELSESFORBUNDET
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Rolle som TR



Hvad tager du med dig?
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Sæt jer sammen med sidemanden og diskutér, hvilke forhold 
du særligt skal være opmærksomme på i relation til tjenstlige 
samtaler 

• Notér de 3 vigtigste pointer din ift. din rolle som TR

• I har 15 minutter



Tak for denne gang


