Hvorfor være medlem af
Danmarks Lærerforening?

Flere gode grunde til at melde
sig ind i DLF


Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring



Du får medlemsbladet Folkeskolen og magasinet Undervisere



Du kan komme på medlemskurser på foreningens kursusejendomme



Du kan leje foreningens feriehuse






Skal lærerne være med til at præge udviklingen i samfundet?



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



Skal lærerne være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelser, der vedrører folkeskolen?

Du får DLF´s lærerkalender



Hvem sørger for rammerne omkring lærernes arbejde?

Læs mere på www.dlf.org



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?

Lærerstandens brandforsikring



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

www.lb.dk



Hvem skal være spydspids i det faglige og pædagogiske arbejde?

Links til lærerfællesskaber
Lærernes pension
www.lppension.dk

Forbrugsforeningen af 1866
Solrød Lærerforening
Kreds 45

www.forbrugsforeningen.dk

Egeparken 31 B, 3.tv

Lån og sparbank (ejet af bl.a. lærerstandens
brandforsikring) www.lsb.dk

2680 Solrød

Lærerstandens Begravelseskasse

Tlf. 56144330

www.ddlb.org

045@dlf.org

Lærernes indkøbscentral LIC

www.srlf.dk

www.lic.dk

Hvis du mener, at disse spørgsmål er vigtige i forhold til dit arbejde som lærer, så er
det vigtigt at være en del af fællesskabet og melde sig ind i Danmarks Lærerforening.

Solrød Lærerforening
Kreds 45

Gode grunde til at være i

Din lokale forening - Solrød
Lærerforening
Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Den
øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og kommer du i knibe på arbejdspladsen, kan du hente hjælp i foreningen.

Danmarks Lærerforening


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



Solrød Lærerforening er din hotline til foreningen. Du kan altid henvende dig her
med spørgsmål, problemer eller forslag til politik, da vi lokalt varetager interesserne for de medlemmer, der er ansat i kredsens område. Får du brug for hjælp eller
rådgivning fra Danmarks Lærerforening, skal du altid først henvende dig i den lokale kreds eller til din tillidsrepræsentant.

DLF er aktiv i samfundsdebatten (DLF´s formand er den mest citerede
faglige leder i Danmark).



DLF har aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsforhold



Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved klagesager/afskedigelsessager

Foreningen anbefaler, at man altid har sin tillidsrepræsentant eller et medlem fra
kredsen med til vanskelige samtaler med ledelsen.



I dagligdagen på din arbejdsplads er det din tillidsrepræsentant, der varetager dine
interesser overfor ledelsen. Du får løbende informationer fra din tillidsrepræsentant på faglig klub-møderne. Det er også her, du kan komme med gode idéer og
input til din tillidsrepræsentant.

Du kan få rådgivning af Solrød Lærerforening. 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 ansvarsforsikring



Ved kritisk sygdom er du sikret gennem DLF´s gruppelivsforsikring

Vigtigheden af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er kommet i fokus. Din miljørepræsentant varetager det område for dig i hverdagen. Du kan hjælpe med at
udfylde arbejdspladsvurderingerne, som er lovpligtige, og på den måde sikre miljøet på din arbejdsplads.
Du kan altid henvende dig til Solrød Lærerforening. På kredskontoret er foreningens formand, næstformand, kasserer og sagsbehandler klar til at hjælpe dig. Kontorets åbningstider kan ses på foreningens hjemmeside www.srlf.dk. Du kan også
ringe eller skrive, når det passer dig, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.
I din lokale kreds kan du også få indflydelse på foreningens politik, hvis du møder op på den årlige generalforsamling, hvor politikken diskuteres, og der vælges
kredsstyrelse og repræsentanter til foreningens kongres.

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningen varetager dine pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser. Foreningen arbejder for de bedst mulige overenskomster og arbejdstidsaftaler—og for
at sikre folkeskolens udvikling, så lærere får de bedst mulige arbejdsvilkår.

