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Hvem skal…? 
 

Hvem skal være aktivt og synligt til stede, når der træffes beslutninger, som har 
indflydelse på dit lærerliv. 

Hvem skal præge skoledebatten såvel lokalt, nationalt som internationalt? 

Hvem skal være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelse, 
der vedrører folkeskolen?  

Hvem skal sørge for ordentlige rammer omkring dit lærerliv ved f.eks. italesættelse 
af dine behov for forberedelse, pauser, tid til samarbejde og efteruddannelse? 

Hvem skal forhandle gode lønforhold? 

Hvem skal uddanne og sparre med din tillidsrepræsentant, der er din nærmeste 
vejleder og rådgiver i forhold til pligter og rettigheder? 

Hvem skal sammen med tillidsrepræsentanten synliggøre problemstillinger på din 
arbejdsplads overfor ledelsen og Odsherred kommune. 

Hvem skal være stødpude, hjælper og forhandler, når du eller dine kollegaer kommer 
i klemme? 

Hvem skal stå vagt om og kvalificere uddannelsen af lærere til folkeskolen? 

Hvem skal være meningsdannere og spydspidser i folkeskolens faglige og 
pædagogiske udvikling? 

 

 

 

 

 

Det skal … 

Danmarks Lærerforening 
      - fordi fagforening er noget,  

                 vi giver til hinanden.  

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. 
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Lærerforeningen yder støtte og rådgivning… 
 

Når du som medlem har brug for hjælp og sparring omkring dit arbejdsliv, kan du 
søge rådgivning hos Odsherred Lærerkreds. I spørgsmål vedrørende psykisk 
arbejdsmiljø kan du få rådgivning og evt. psykologhjælp betalt af DLF. 

Når du som medlem indkaldes til samtaler, kan du bede repræsentant for Danmarks 
lærerforening om at være bisidder. 

Når du som medlem usikker på dine lønsedler og pensionsoversigter, sikrer vi at 
tallene stemmer. Rådgivning, der i tidens løb, har skaffet medlemmer mange 
tusind kroner. 

Når du som medlem er i vanskeligheder. Vi hjælper, så du er sikret rådgivning 
og mulighed for juridisk assistance ved klagesager/afskedigelsessager. Dem, 
der er gladest for DLF, er dem, der oplevet en sag på egen krop. Vi sørger for, at 
du ikke står alene. I 2020 har vi været med til at skaffe 74 millioner til 
medlemmer i forbindelse med skade- og afskedigelsessager. 

Når du som medlem er varslet afskediget, har vi høringsret og udtaleret i 
forbindelse med denne. 

Når du som medlem er ramt af lockout eller er i strejke, så er du 
sikret lønkompensation. 

Når du som medlem havner i en vanskelig økonomisk situation, har du 
mulighed for at søge støtte i DLF´s understøttelseskasse. 

Danmarks Lærerforening er en af de mest citerede fagforeninger i Danmark. 
Vi er aktive i samfunds- og skoledebatten både direkte og indirekte.  

Danmarks Lærerforening er politisk men partipolitisk uafhængig. 

Danmarks Lærerforening har som de eneste aftaleretten i forhold til dine løn– og 
arbejdsforhold i folkeskolen. Sikring er din individuelle forberedelsestid, maks. på 
undervisningslektioner og meget andet er kommet i stand via Odsherred 
Lærerkreds. Lærerne er den højest lønnede gruppe med mellemlanguddannelse, og 
det er skyldes, at Danmarks Lærerforening har forhandlet det.              

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. Vi støtter særligt op om lærere, 
der er arbejdsmiljørepræsentanter.  

 Hvor henter 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 op til 612.000 kr. Forsikringen dækker også kritisk 
sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, og som tidligere har været 
omfattet af Frivillig Gruppeliv. 

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

Du kan som medlem også benytte dig af DLF´s låneafdeling med lån op til 200.000 kr. 

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

Du kan som medlem leje foreningens sommerhuse/lejligheder/ældreboliger samt 
benytte dig af særlige tilbud på Sinatur Hotellerne, der er ejet af DLF.  

Du kan som medlem modtage DLF´s Lærerkalender. 

Du kan som pensioneret medlem deltage i Odsherred Lærerkreds meget 
aktive pensionistforening – fraktion 4 (møder, udflugter mv.). - Se pjece 

Du får indflydelse i Lærernes Centralorganisation (LC). 

Du får indflydelse Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der er talerør for 1,3 
millioner medlemmer.  

Du får indflydelse i internationale lærerorganisationer. 

Du får indflydelse lokalt hvor Odsherred Lærerkreds repræsenterer dig overfor 
kommunen og skoleledelse. DLF er til stede i alle kommuner. 

Du får som medlem løbende informationer fra TR. 

Du får som medlem informationer gennem medlemsbladet Folkeskolen samt adgang 
til bogserien Pædagogisk rækkevidde. 

Du får som medlem informationer gennem DLF´ s hjemmeside, Odsherred 
lærerkreds’ nyhedsbreve, hjemmeside: dlfodsherred.dk samt Facebookside. 
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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 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. kan tegnes inden du fylder 50 år. 

 

 

 

 

 

  

http://www.lb.dk/
http://www.lppension.dk/
http://www.forbrugsforeningen.dk/
http://www.lsb.dk/
http://www.ddlb.org/
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Hvordan bliver jeg medlem af DLF 
 

Procedure: 

 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside 
(dlf.org), 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.  

Karensbestemmelser 

 Indmelder lærerstuderende sig senest inden 9 måneder efter optagelsen på 
læreruddannelsen og har været ubrudt medlem, er de undtaget 
karensbestemmelserne. 

 Hvis et medlem indmelder eller genindmelder sig, vil der først efter 3 
måneders 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 gerne din TR eller 
Odsherred Lærerkreds. 

                                                   
93305151 

051@dlf.org 

DLFodsherred.dk 

Odsherred Lærerkreds - kreds 51 

Højby hovedgade 29, 4573 Højby 

 
 
 

Kredsstyrelsen: 
Christina Even 
 (kredsformand) 
Vibeke Friis Nielsen 
Anders Christensen 
(næstformand) 
Pia Olsen Borregaard 
Lars Levin Andersen   

mailto:051@dlf.org

