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Hold debatten varm 
 
 
Brug Hillerød Lærerforenings facebook og hjemmeside 
 

Bliv facebookven med din lokale kreds på https://www.facebook.com/HillerodLaererkreds , 
så er du sikker på, at få alle meddelelser om nye opslag. 
 
Gennem de løbende opslag på siden får du brugbar information, så også du kan holde debatten 
varm – her er plads til dine synspunkter. Du kan også være med til at bringe nogle vigtige budskaber 
videre ved deling med andre i dit netværk.  
 
 

Kommunalvalget 
 

Din lærerforening arbejder også for dig og medlemmerne op til kommunalvalget, blandt andet ved 
annoncekampagner i Hillerød Posten samt deltagelse på vælgermøder rundt omkring i byen. 
 
Vi forventer at indsætte tre annoncer for at skærpe byens og politikernes fokus på skoleområdet 
inden valget. Du kan selv påvirke politikernes løfter til vores område i kommende valgperiode ved at 
deltage i vælgermøder og få din kommentar med i Hillerød Posten. 
 
Vi vil også lave opslag med lokale politiske løfter på vores facebookside, når det er muligt. 
 
Det gælder om at holde debatten varm indtil valget den 21. november. 

 
Gule fagforeninger? 
 
 

Måske er du blevet kontaktet af en, men kender du forskellen? På opfordring fra et medlem, 

får du her de afgørende forskelle på Danmarks Lærerforening og ”gule fagforeninger”.  

Opfordringen skyldes, at flere af vores medlemmer er blevet kontaktet af ”Gule fagforeninger” med 

tilbud om billigere kontingent. Det er på det seneste sket i både DLF´s kredse og for andre fagfor-

eninger. Lokkemidlet er overordnet et tilbud om, at du får samme omsorg for dine interesser til en 

langt lavere pris, vel vidende, at det selvfølgelig ikke er muligt.  

 

En fagforening kender du på, at : 

 DLF er en aftalebærende fagforening. DLF indgår kollektive aftaler/overenskomster på veg-

ne af sine medlemmer. Det gælder både for de centrale og lokale aftaler om løn og arbejds-

tid. 

 DLF har indgået de overenskomster som medlemmerne er ansat efter, hvilket også betyder, 

at det er DLF der har forhandlingsretten. Hvis der opstår problemer med din løn eller ansæt-

telse, er det DLF der har ret til at forhandle spørgsmålet med arbejdsgiver, uanset hvor du er 

medlem. 

 

https://www.facebook.com/HillerodLaererkreds
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 Hillerød Lærerkreds er lokalforankret med et dybt kendskab til de enkelte skoler og din hver-

dag som lærer i Hillerød. Vi forhandler løbende dine løn- og arbejdsforhold. Det Fælles For-

ståelsespapirer sikrer fx, at alle har fået tid til individuel forberedelse. 

 

 Centrale forhandlinger har sikret dig en af landets bedste pensionsordninger for overens-

komstansatte. Det månedlige pensionsbidrag udgør for tiden 17,3% af din bruttoløn. 

 

 DLF giver din lokale TR en uddannelse og mulighed for efteruddannelse, således at din TR 

kan varetage dine og dine kollegers forhold på din arbejdsplads bedst muligt.  

 

 Du er garanteret hjælp fra Danmarks Lærerforening - både fra os lokalt og – hvis det er nød-

vendigt – også fra Hovedforeningen i København.  

 

 DLF har retten til at gå i konflikt, hvis der ikke kan blive enighed ved forhandlingerne med KL. 

De kollegaer, der var på arbejde under lockouten i 2013, var naturligvis tjenestemændene, 

da de ikke må strejke, men også medlemmer af ”gule fagforeninger” eller ikke organiserede. 

På en uheldig måde bliver den heldigvis lille gruppe pludselig skruebrækkere. 
 

 Fagligt fællesskab, solidaritet og forhandlingsret på et fagområde sikrer dig og dit fag. 

 

 

”Gule fagforeninger” kender du på, at : 

 De gule fagforeninger adskiller sig markant fra den aftalebærende fagforening, da de ikke 

repræsenterer en selvstændig faggruppe, de varetager interessen for og derfor har de gule 

fagforeninger ikke noget fagligt fællesskab.  
 

 I virkeligheden er ”fag” – ”forening” misvisende i denne sammenhæng, og forsikringsorgani-

sation ville være mere passende. 
 

 De gule fagforeninger har ikke tillidsrepræsentanter og har ikke kollektive aftaler med ar-

bejdsgiverne. 
 

 De gule fagforeninger er modstander af konfliktretten. 

 

 De gule Fagforeninger er grundlæggende direkte eller indirekte imod kernekomponenterne i 

den danske model. De fungerer som sagt mere, som en forsikringsorganisation.  

 

 De gule fagforeninger er derfor kun billigere, fordi de rider på de aftaler, fx DLF har kæmpet 

for, og har dermed ikke medlemmer i ordets egentlige forstand. De har kunder.  

 
 

Venlig hilsen  
 

Zacharias Jensen 
Kredsformand  

på forretningsudvalgets vegne 


