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Hvem Skal…..?
• Hvem skal være med til at præge udviklingen i samfundet?
• Hvem skal tage aktivt del i skoledebatten såvel lokalt, som på landsplan?
• Hvem skal være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelse, der vedrører
folkeskolen?
• 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
Danmarks Lærerforening og er med til at yde til fællesskabets arbejde, frem for kun at nyde frugten af
andres indsats og betaling.

Det skal …
Danmarks Lærerforening.
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Lærerforeningen yder støtte og rådgivning…


Når medlemmer har brug for hjælp, kan de søge rådgivning hos Silkeborg Lærerforening. I
spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgivning og evt. visiteres til psykologhjælp
betalt af DLF



Når medlemmer indkaldes til rundbordssamtaler.



Når medlemmer finder fejl i lønsedler og pensionsoversigter. Rådgivning, der i tidens løb,
har sikret medlemmer mange tusind kroner.



Når medlemmer er i problemer, er medlemmer sikret rådgivning og mulighed for juridisk
assistance ved klagesager/afskedigelsessager



Når medlemmer er varslet afskediget, har DLF høringsret i forbindelse med denne
påtænkte afsked



Når medlemmet er ramt af lock-out eller er i strejke, så er medlemmet sikret
lønkompensation.



Når medlemmer er i en vanskelig økonomisk situation, kan medlemmer søge økonomisk
støtte i DLF´s understøttelseskasse.



Danmarks Lærerforening varetager lærernes og børnehaveklasseledernes pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige interesser.



Danmarks Lærerforening er aktive i samfundsdebatten (DLF´s formand Anders Bondo
Christensen er en af de mest citerede faglige leder i Danmark). Vi er politiske men
partipolitisk uafhængige.



Danmarks Lærerforening har aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsforhold.



Danmarks Lærerforening sikrer tillidsrepræsentanterne en grunduddannelse og følger
løbende til TR-møder og TR-kurser, så at du som medlem hele tiden er sikret den bedste
hjælp og støtte på skolen.



Hvor hente lærere, der ikke er medlemmer hjælp?
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Som medlem af DLF er du omfattet af følgende medlemsfordele


Du er som medlem omfattet af DLF´s kollektive ansvarsforsikring



Du kan som medlem tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget favorabel pris. Med
en Dødsfaldsdækning fra 612.000 kr. Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer
ledige medlemmer under 67 år, og som tidligere har været omfattet Frivillig Gruppeliv.



Du kan som medlem opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemændenes Låneforening.
Dette tilbud gælder også for OK-ansatte.



Du kan som medlem også benytte dig af DLF´s låneafdeling.



Du kan som medlem deltage i åbne medlemskurser på DLF’s kursusejendomme.



Du kan som medlem leje foreningens sommerhuse/boliger.



Du kan som medlem modtage DLF´s Lærerkalender og tilmelde dig www.ordbogen.com



Du kan som pensioneret medlem deltage i Silkeborg Lærerforenings meget aktive
pensionistforening – fraktion 4 (møder, udflugter mv.)



Du får indflydelse i Lærernes Centralorganisation (LC)



Du får indflydelse Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF)



Du får indflydelse i internationale lærerorganisationer



Du får indflydelse i arbejdsmiljørådet mv. (DLF har over 160 repræsentationer)



Du får som medlem løbende informationer fra TR.



Du får som medlem informationer gennem medlemsbladet Folkeskolen.



Du får som medlem informationer gennem DLF´ s hjemmeside, Silkeborg Lærerforenings
nyhedsbreve Silkeborg Lærerforenings hjemmeside: www.Silkeborglaererforening.dk



Du kan som medlem finde Silkeborg Lærerforening på Facebook.
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Medlemstilbud
Som lærer og som medlem af DLF får du følgende medlemstilbud og tilbud om deltagelse i andre
lærerfællesskaber:
Lærernes a-kasse - DLF/a 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 forflyttelse, fyring, skoleskift,
manglende efteruddannelse eller andet
DLF/a udbetaler dagpenge ved kollektiv ferielukning
Lærerstandens Brandforsikring, LB (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.
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
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 Brandforsikring
Lærerstandens Begravelseskasse (www.ddlb.org)
Begravelsesforsikringer på op til 25.000 kr. Forsikringer kan tegnes inden det fyldte 50. år.
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Hvordan bliver jeg medlem af DLF
Procedure:


Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, gennem tillidsrepræsentanten eller ved
henvendelse til kredsen eller foreningens kontor.



Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den første i den følgende måned efter
indmeldelsen, idet medlemskabet dog indtræder fra indmeldelsesdatoen.



Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på læreruddannelsen,
indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand fra foreningen normalt først
efter 1 års ubrudt medlemskab.

Karensbestemmelser


Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på læreruddannelsen,
indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand (f.eks. under konflikt) først efter
1 års ubrudt medlemskab.



Hvis et medlem genindmelder sig, vil der først efter 1 års ubrudt medlemskab opnås juridisk og
økonomisk bistand. Genoptagelsen kan kun ske efter at en eventuel kontingentrestance er betalt.

Har du spørgsmål angående indmeldelse, så kontakt din TR eller Silkeborg Lærerforening 86 81 69 00.

En lærer henvendte sig til Silkeborg
Lærerforening. Læreren havde fået job
i Silkeborg Kommune og blev nu
bagudlønnet, hvor hun før havde været
forudlønnet. Fejlen blev rettet. Værdi
her og nu for medlemmet. 32.000 kr.

En lærer henvender sig til Silkeborg
Lærerforening med mange fejl på sine
lønsedler. Over en 5 måneders periode
var værdien 75.000 kr.
En lærer får rådgivning hos Silkeborg
Lærerforening angående
tjenestemandspension. Her findes der
fejl i opgørelsen over optjente
pensionsår. Værdi over 20 år 100.000 kr.

En lærer søger rådgivning i forbindelse
med en sygedagpengesag. Silkeborg
Lærerforening hjælper læreren med at få
overblik over sygedagpenge og deltager
og støtter læreren i rundbordssamtaler i
jobcenteret og ved Silkeborg Kommune
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