
Hvorfor være 
medlem af  
Danmarks  
Lærerforening? 



 
 
 
En skilsmisse har givet Svend svære 
problemer. Udover de personlige pro-
blemer er der også de økonomiske. 
Svend har behov for et lån og henter 
hjælp hos Tjenestemændenes  
Låneforening 

” 

” 

til at være  
organiseret  
i Danmarks  
Lærerforening 

Flere gode grunde 

Du kan hurtigt få personlig betje-
ning på kredskontoret i Jernbanega-
de 3 

Du får løbende informationer fra TR 
- gennem medlemsbladet Folkesko-
len, magasinet Undervisere, DLF´ s 
hjemmeside, Kolding Lærerkreds’ 
hjemmeside: www.koldingkreds.dk  

Lærernes a-kasse  

Tilbyder en forsikringsordning, hvor 
du som medlem er sikret, når du er 
ledig. 

A-kassen giver rådgivning, når du 
aktuelt mangler job – f.eks. ved for-
flyttelse, fyring, skoleskift, mang-
lende efteruddannelse eller andet 

Mulighed for at benytte forskellige 
orlovsordninger. 

DLF/a udbetaler optjente ferie-
dagpenge 

 Danmarks Lærerforening varetager lærernes og børneha-

veklasseledernes 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 arbejdsfor-

hold 

 Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance 

ved klagesager/afskedigelsessager 

 Du kan få rådgivning af sagsbehandlerne på Kolding Lærer-

kreds. I spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø kan du få 

rådgivning og evt. visiteres til psykologhjælp betalt af DLF  

 Tillidsrepræsentanterne er sikret en grunduddannelse af 

DLF. De er løbende til TR-møder og TR-kurser 

 DLF´s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til 

medlemmer i en vanskelig situation 

 Du er under strejke og lock-out sikret lønkompensation 

 DLF har høringsret i forbindelse med afsked  

 For ikke-medlemmer er der ingen hjælp at hente 

 Du er som medlem omfattet af DLF´s kollektive ansvars-

forsikring 

 Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget 

favorabel pris. Dødsfaldsdækning fra ca. 600.000 kr. til 

150.000 kr. 

 Du kan opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemæn-

denes 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 kursusejen-

domme 

 Pensionerede medlemmer kan deltage i Kolding Lærer-

kreds’ meget aktive pensionistgruppe (møder, rejser mv.) 

 Leje af foreningens sommerhuse/boliger 

 DLF´s Lærerkalender 

Gode  
grunde... 



Hvorfor være medlem af  
Danmarks Lærerforening 

 Skal lærerne være med til at præge udviklingen i samfundet? 

 Skal lærerne tage aktivt del i skoledebatten såvel lokalt, som på landsplan? 

 Skal lærerne være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelse, der vedrører folke-
skolen? 

 Hvem skal sørge for rammerne omkring lærernes arbejde? 

 Hvem skal sørge for ordentlige lønforhold? 

 Hvem skal sørge for, at tillidsrepræsentanten får en god uddannelse? 

 Hvem skal være tillidsrepræsentantens daglige sparringspartner? 

 Hvem skal være brandmand, når det virkelig brænder på for en lærer i folkeskolen? 

 Hvem skal stå vagt om uddannelsen af lærere til den danske folkeskole? 

 Hvem skal være spydspids i det faglige og pædagogiske arbejde? 

Hvis du mener, at det gør vi bedst og med størst effekt i fællesskab, så er du selvfølgelig medlem af Dan-
marks Lærerforening og er med til at yde til fællesskabets arbejde, frem for kun at nyde frugten af andres 
indsats og betaling. 

Mette på 26 er nyuddannet og i gang med sit første år som lærer. Hun er klas-
selærer i 2. klasse, som er en vanskelig klasse med nogle meget urolige børn 
og særdeles krævende forældre. Der har i det første år været henvendelser 
fra flere forældre, som mener, at Mettes undervisning er for dårlig. Mette er 
påvirket af situationen, men har hele tiden trøstet sig med, at hun har skole-
lederen bag sig. Nu er det imidlertid som om, at skolelederen er mere forbe-
holden, og han har kaldt Mette ind til samtale…. 
Mette har det skidt, men glæder sig over, at hun kan få støtte fra sin tillidsre-
præsentant og rådgivning fra lærerforeningen. 

” 

” 

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 Kolding Lærerkreds, 75 50 20 55. 



Lærernes  
fællesskaber  

Fællesskab og solidaritet er en 
stærk bestanddel af lærerkulturen.  

Allerede i 1859 blev Kolding Lærer-
kreds stiftet. Danmarks Lærerfor-
ening i 1874. 

Også på andre felter har lærerne 
skabt fællesskaber:  

Lærerstandens  

Brandforsikring (www.lb.dk)  

LB er et forsikringsselskab for med-
lemmer, der har undervisning som 
hovederhverv.  

Flere lærer-
fællesskaber  
Lærernes pension  

(www.lppension.dk)  

Indflydelse gennem medlemsfora. 
Mulighed for social rådgivning, 
rygtræning 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 Brand-
forsikring  

Lærerstandens Begravelseskasse 
(www.ddlb.org)  

Begravelsesforsikringer på op til 
25.000 kr. kan tegnes inden det fyld-
te 50. år. 

LB har ingen aktionærer, der skal have udbytte, hvorfor det alene er med-
lemmer, 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.  

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  


