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Derfor! Er det en god idé at være medlem af Danmarks Lærerforening
DLF varetager både dine økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser i forhold til
lærerjobbet.
Foreningen arbejder for de bedst mulige overenskomster og løn- og arbejdstidsaftaler – og for at
sikre rammerne for et sundt og godt arbejdsmiljø. Dette gøres både centralt og lokalt i kredsene.

1. Din lokale TR: Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig med et problem, er det en
god ide, at du starter med at spørge din tillidsrepræsentant..
Tillidsrepræsentanten kan hjælpe dig med, hvor du evt. skal henvende dig: hos arbejdsgiver,
i Kredsen, hos din AMR, i A-kassen, Lærernes Pension osv. Du kan se mailadresser og
telefonnumre på Kredsens hjemmeside, www.dlf-hillerod.dk eller på Hovedforeningens
hjemmeside: www.dlf.org. Din TR kan også være din bisidder ved møder og samtaler, hvor
du ønsker en sådan.
2. Faglig klub: På møderne i Faglig Klub kan du viderebringe dine ønsker og synspunkter til
din TR, som derefter kan viderebringes i MED-udvalg og overfor ledelse og DLF. Din TR
vil informere dig om DLF´s politik, og holde dig orienteret om nye tiltag på din
arbejdsplads.
3. Ansvarsforsikring: Som medlem af DLF er du omfattet af den kollektive ansvarsforsikring.
Det betyder, at du er dækket mod det erstatningsansvar, som du kan pådrage dig ved at
beskadige ting eller personer under dit arbejde som lærer.
4. Mulighed for understøttelse: Som medlem har du mulighed for at få en økonomisk
håndsrækning fra Under-støttelseskassen, hvis du befinder dig i en ekstraordinært vanskelig
økonomisk situation.

5. Medlemsbladet ”Folkeskolen”: Du får tilsendt medlemsbladet Folkeskolen, men kan også
læse det digitalt: www.folkeskolen.dk. Der er mange daglige opdateringer og debatter.
6. Andre fordele: Som medlem har du mulighed for at tegne en gruppe-livsforsikring samt
låne penge på fordelagtige vilkår. Som DLF-medlem kan du også opnå forskellige
rabatordninger i mange sammenhænge. Du har endvidere mulighed for at deltage i gratis
åbne kurser på en af foreningens kursusejendomme sammen med kolleger fra hele landet.
Ved deltagelse i DLF-kurser får du dækket dine transportudgifter ved bilag.
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Din lokale kreds, Kreds 30: Den daglige ledelse (Forretningsudvalget) består af 5
personer: formand, næstformand, kasserer og 2 valgte FU-medlemmer. Derudover er der en
Kreds-styrelse, som består af tillids-repræsentanterne fra samtlige under-visningssteder.
Der er ca. 750 medlem-mer i Kredsen, inkl. pensionister. Du modtager hyppigt et
informationsbrev fra Kredsformanden.

8

Rådgivning: Din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads vil oftest kunne hjælpe dig.
Tillidsrepræsentanten er for-eningens repræsentant på arbejds-pladsen, og er uddannet til
at varetage dine interesser. Tillidsrepræsentanten vil kunne hjælpe dig med spørgsmål om
løn- og ansættelsesvilkår samt arbejds-tidsspørgsmål, eller vil kunne formidle en kontakt
mellem dig og DLF på højere niveau. Fx: Er din løn korrekt? Er dit ansættelsesbrev
korrekt? Hvordan skal du læse din opgaveoversigt?
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AMR: Din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) vil kunne rådgive dig om arbejdspladsens
fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og vil kunne viderebringe sager til Kredskontoret. I sager
om psykisk arbejdsmiljø er der mulighed for at du kan få tilbud om professionel hjælp fra
Hovedforeningen.

10 Medlemskursus: Ca. hvert 1½ år afholder Kredsen et medlemskursus på Hotel
Frederiksdal. Det er såvel et fagligt som et socialt arrangement.
11 Kontingent: Kontingentet opkræves centralt fra Hovedforeningen. Se satserne på
kredsens hjemmeside.

Kredskontoret:
Se kontorets åbningstider mv. på:
www.dlf-hillerod.dk
E-mail: 030@dlf.org
Telefon: 48 26 32 72
Adresse: Slotsgade 47, 1., 3400 Hillerød.
Vi er også på Facebook. Søg på ”Hillerød Lærerkreds” inde fra din egen profil.

