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Hvorfor være 
medlem af 
Danmarks  
Lærerforening? 
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• Danmarks Lærerforening varetager lærernes og 
børnehaveklasseledernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige 
interesser 

• DLF er aktive i samfundsdebatten (DLF´s formand er den mest 
citerede faglige leder i Danmark). Vi er partipolitisk uafhængige, 
men ikke upolitiske 

• DLF har aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsforhold 

• I det lokale HMU (Hoved-MED-udvalg) sidder en repræsentant fra 
Sønderborg Lærerkreds 

• Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved 
klagesager/afskedigelsessager 

• Du kan få rådgivning om pensionsregler og få lavet 
pensionsberegninger, der viser, hvornår det bedst kan betale sig 
for dig at gå på pension. Du kan også få rådgivning i forbindelse 
med barsel, adoption, orlov og langvarig sygdom 

• Tillidsrepræsentanterne er sikret en grunduddannelse af DLF, som 
løbende opdateres 

• DLF´s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til 
medlemmer i en vanskelig situation 

• Du er sikret lønkompensation under strejke og lockout 

• DLF har høringsret i forbindelse med afskedigelsessager. 
For ikke-medlemmer er der ingen hjælp at hente 

• Du er som medlem omfattet af DLF´s kollektive ansvarsforsikring 

• Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget 
favorabel pris. Dødsfaldsdækning fra ca. 600.000 kr. til 150.000 
kr. 

• Du kan få lån på gunstige vilkår i Tjenestemændenes Låneforening 
(også for OK-ansatte) . Du kan også benytte dig af DLF´s 
låneafdeling 

• Du får indflydelse i Lærernes Centralorganisation (LC) - 
Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF), de 
internationale lærerorganisationer, Arbejdsmiljørådet mv. (DLF 
har over 160 repræsentationer)  

• Du kan deltage i åbne medlemskurser på vores kursusejendomme 

• Pensionerede medlemmer kan deltage i den meget aktive 
pensionistforening i Sønderborg Lærerkreds (møder, udflugter, 
mv.) 

• Medlemskab af Lærernes Bogklub, leje af foreningens 
sommerhuse/boliger samt DLF´s Lærerkalender 

 

Gode 
grunde… 

Jesper er i gang med sit første år som lærer. Efter et 
par måneder i jobbet, føler han ikke, at han magter 
opgaven. Eleverne er ustyrlige, og når han snakker 
med kolleger eller ledelsen om det, siger de, at han 
skal være mere skrap og sætte sig i respekt. Jesper har 
ondt i maven, sover dårligt og kan ikke overskue 
noget. Han ser ingen anden udvej end at sygemelde 
sig. Jespers tillidsmand kontakter ham og de får en 
god snak. Hun råder ham til at kontakte kredsen for at 
få vejledning om, hvad han nu skal gøre… 

til at være 
organiseret 
i Danmarks  
Lærerforening 
 

 

Flere gode 
grunde 
 
Du får løbende informationer 
fra din TR, gennem 
medlemsbladet Folkeskolen, 
Magasinet Undervisere, DLF´ s 
hjemmeside, nyhedsbreve fra 
Sønderborg Lærerkreds, samt 
Kredsens hjemmeside, 
www.kreds91.dk 

Lærernes a-kasse - DLF/a 
Tilbyder en forsikringsordning, 
hvor du som medlem er sikret, 
når du er ledig. 
A-kassen yder rådgivning, når 
du aktuelt mangler job – f.eks. 
ved forflyttelse, fyring, 
skoleskift, manglende 
efteruddannelse eller andet 
 
Mulighed for at benytte 
forskellige orlovsordninger. 
 
DLF/a udbetaler optjente 
feriedagpenge 
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Stine er højgravid og skal snart på barsel. Hun har læst barselsreglerne flere gange, men er 
stadig i tvivl om, hvor meget orlov hun har krav på. Kan hendes mand tage noget af orloven, 
når han er ansat under en anden overenskomst? Hvordan kommer det til at påvirke hendes 
orlov? En kollega har sagt, at hun har mulighed for at bruge noget af barslen på at nedsætte 
sin arbejdstid, når hun vender tilbage. Er det rigtigt? Og hvad med erstatningsferie? Skolen 
rykker for svar på, hvornår Stine har tænkt sig at komme tilbage. 9b skal jo til eksamen.... 

Stine tager ind på kredskontoret og får hjælp til en barselsberegning 

• Fordi vi som lærere har et ansvar for vores alles fremtid, nemlig børnene 

• Fordi vi i fællesskab skal præge skoledebatten, såvel lokalt som på 
landsplan. Vi ved, hvad der rører sig i skolen. 

• Fordi vi skal have indflydelse på love og bekendtgørelser, som vedrører 
vores arbejdsplads 

• Fordi vi skal være med til at skabe rammerne for vores arbejde 

• Fordi vi skal sørge for ordentlige løn- og arbejdsforhold 

• Fordi det er vigtigt med engagerede og veluddannede tillids- og 
sikkerhedsrepræsentanter 

• Fordi lærerjobbet skal være så attraktivt, at vi også fremover kan 
rekruttere dygtige unge 

• Fordi vi er stolte af vores arbejde og gerne vil blive ved med at være det 

• Fordi det er altafgørende at have en stærk samarbejdspartner, når tingene 
brænder på 

Sammen er vi stærke. Derfor er DIT medlemskab af Danmarks Lærerforening 
vigtigt.  

 

Karensbestemmelser 
Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på seminariet, 
indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand (f.eks. under konflikt) først 
efter 2 års ubrudt medlemskab. 
 
Hvis et medlem genindmelder sig, vil der først efter 2 års ubrudt medlemskab opnås juridisk 
og økonomisk bistand. Genoptagelsen kan kun ske efter at en eventuel kontingentrestance er 
betalt. 
 
Indmeldelse: Kontakt din TR eller Sønderborg Lærerkreds, tlf. 74 43 43 50 

Hvorfor være medlem af Danmarks 
Lærerforening 
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Fællesskab og solidaritet er en stærk bestanddel af 
lærerkulturen. 

DLF blev stiftet i 1874. 

Også på andre felter har lærerne skabt 
fællesskaber: 

Lærerstandens Brandforsikring (www.lb.dk) 

LB er et forsikringsselskab for medlemmer, der har 
undervisning som hovederhverv. 

LB har ingen aktionærer, der skal have udbytte, 
hvorfor det alene er medlemmer, der får del i et 
eventuelt overskud. Mere end 180.000 har valgt 
LB, som blev stiftet i 1880 af lærerne - for 
lærerne. 

Tilvalgsforsikring i Lærernes Ledighedsforsikring 
sikrer op til 80% af den hidtidige løn. 

 

 

Flere lærer- 
fællesskaber 
Lærernes pension 
(www.lppension.dk) 

Indflydelse gennem 
medlemsfora. Mulighed for 
social rådgivning samt 
psykologisk bistand. 

Forbrugsforeningen af 1866 
(www.forbrugsforeningen.dk) 

Rabatter i en lang række 
(lokale) butikker. 

Lån og Sparbank (www.lsb.dk) 

Ejet af bl.a. Lærerstandens 
Brandforsikring 

Lærerstandens 
Begravelseskasse 
(www.ddlb.org) 

Begravelsesforsikringer på op til 
25.000 kr. kan tegnes inden det 
fyldte 50. år. 

Lærernes 
fællesskaber 

Lærernes Indkøbscentral LIC. (www.lic.dk) 

• 2 varehuse - i Kbh. og Århus 

• Rabataftaler i lokale butikker 

• E-handel og postordresalg 

• Benzin og fyringsolie 

• Telefon, fastnet, mobil og ADSL 

• Rejser, sommerhusudlejning mv. 

• Finansiering og lån 

 


