
 1 

Bornholms Lærerforening 

 
 

BLF-tema 

SeniorSenior--  

informationinformation  

 

 

 

Hvis du er fyldt eller er 
tæt på at fylde 60 år, og 

overvejer at stoppe i 
dit job for at gå på ef-
terløn eller pension, så 
læs her en kort oriente-

ring. 

Oktober 2017 

 

Vigtige oplysninger  

• Ved opsigelse af din stilling skal du 
overholde gældende varsler: 

-   tjenestemandsansat - 3 måneder 

-   overenskomstansat - 1 måned  

Giv skriftlig besked til din leder! 

• Ved ophør i en stilling har man opspa-
ret ferie til gode. Denne ferie udbeta-
les/opgøres ved sidste lønudbetaling, og 
du vil modtage feriepenge via Feriepen-
geinfo. 

• Vær opmærksom på, at din BRK-mail 
slettes, når du fratræder din stilling!  

• Tjenestemandspensionen udbeta-
les forud – ved månedens start.  

• Eventuel efterløn udbetales bagudbe-
talt – når måneden er gået.   

• Som førtidspensionist kan du ved fort-
sat medlemskab af DLF/BLF vælge en-
ten at fortsætte i foreningens frivillige 
gruppelivsforsikring, til du fylder 67 
år, eller at ophæve den.  

• Som folkepensionist, har du ret til 
ATP. ATP sender dig automatisk et ske-
ma. Du kan evt. rette henvendelse til 
ATP: www.atp.dk 
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https://www.borger.dk/Sider/Feriepenge-udbetaling-saadan.aspx
https://www.borger.dk/Sider/Feriepenge-udbetaling-saadan.aspx
http://www.atp.dk


 Efterløn 

Er du tilmeldt efterlønsordningen i Lærer-
nes a-kasse, kan du 3-5 år før din folke-
pensionsalder få efterløn. Ca. 14 dage før 
denne dato, vil du fra a-kassen modtage 
et brev, hvor der medfølger en erklæring, 
som skal returneres.  

Skemaet kan også downloades på 
www.dlfa.dk 

Kommer brevet eller beviset ikke, bør du 
kontakte Lærernes a-kasse! 

Det er vigtigt at få efterlønsbeviset ud-
stedt til tiden, idet der tidligst udbetales 
efterløn fra det tidspunkt, hvor a-kassen 
har modtaget din ansøgning. 

Fortsætter du med at arbejde på fuld tid i 
efterlønsperioden, kan du optjene en skat-
tefri præmie.  

Husk at indsende erklæringen om efterløn! 
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Ret til nedsat tid 

Ansatte på fuld tid og født mellem 1. au-
gust 1956 og 31. juli 1963 har, når de fyl-
der 60 år, ret til at få nedsat den årlige ar-
bejdstid med 175 timer mod tilsvarende 
lønnedgang.  

Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig 
arbejdstidsnedsættelse. 

Lønnen vil således være tilsvarende mindre, 
men du vil fortsat optjene fuld pensionsret, 
selvom du arbejder færre timer. Det bety-
der, at din arbejdsgiver indbetaler et ekstra 
pensionsbidrag, som er forskellen mellem 
dit aktuelle pensionsbidrag og det pensi-
onsbidrag, du havde, før du fik nedsat din 
arbejdstid. 

 

Seniordage 

En ansat har ret til fravær fra arbejdet med 
sædvanlig løn i: 

 2 dage i det kalenderår, 
man fylder 60 år 

 3 dage i det kalenderår, 
man fylder 61 år 

 4 dage i det kalenderår, 
man fylder 62 år 

 4 dage ved ansættelse i 
efterfølgende år. 

Bemærk, at der regnes i kalenderår - ikke 
skoleår! 
 

Efter aftale med skolelederen kan seniorda-
ge afholdes som halve eller hele dage eller 
evt. timer. Dagene placeres som udgangs-
punkt af medarbejderen, men skolelederen 
kan med henvisning til arbejdsforhold afvi-
se en ønsket dag. 

Hvis du ikke holder dine seniordage, har du 
mulighed for at få dem udbetalt eller indsat 
på din pension. Du skal i så fald give din 
arbejdsgiver besked senest 1. oktober året 
før, seniordagene ellers skulle holdes. 

Benyt evt. skema på side 4 i denne folder! 

 

 

http://www.dlfa.dk


Pension 

Tjenestemand 

Hvis du er tjenestemand, har du mulighed 
for at gå på førtidspension, fra du er fyldt 
60 år. Det er vigtigt, at du vælger det rigti-
ge fratrædelsestidspunkt, idet kun hele 
optjente pensionsår tæller ved beregning 
af pensionen.  

På www.tjenestemandspension.dk kan du 
ved brug af NEM ID se din tjenestemands-
pension og foretage beregninger af pensi-
on på grundlag af fx alder og sygdom. Du 
har også her mulighed for at foretage en 
beregning af pensionen ved at vælge fx 
pensionstidspunkt, skalatrin og beskæfti-
gelsesgrad. 

Spørg evt. også i din bank eller læs om 
dine pensioner: www.pensionsinfo.dk 
 

Overenskomstansat 

Hvis du er overenskomstansat, kan du tid-
ligst få pension, når du fylder 60 år. Du 
kan få beregnet størrelsen af din pension 
af dit pensionsselskab Lærernes Pension. 
Du vil via dit arbejde have indbetalt til al-
derspensionen, som udbetales resten af 
din levetid.  

Log på med NEM ID: www.lppension.dk  

Lærernes Pension: 7021 6131 
 

Efterløn 

Din pensionsordning kan have indflydelse 
på din efterløn, idet visse pensioner mod-
regnes i efterlønnen.  

Kontakt din a-kasse for at få rådgivning og 
en vejledende beregning! 

Se mere på: www.dlfa.dk 

Lærernes A-kasse: 7010 0018  
 

Folkepensionen sikrer alle en indkomst i 
pensionsårene. Pensionsalderen er p.t. 65 
år og stiger gradvist til 69 år. Folkepensio-
nen er bagudbetalt, og grundbeløbet udgør 
pr. januar 2017 ca. 74.000 kr./år.  

Folkepension skal man søge om! 

 
Fraktion 4  

Du bliver ved pensionering overført til 
DLF’s fraktion 4, hvilket indebærer en 
række fordele i forhold til DLF. Læs me-
re på:  

DLF pensionist 

 

Fraktion 4-udvalget i BLF tager initiativ 
til en lang række aktiviteter. Læs mere 
på: 

BLF Fraktion 4 

 

Som medlem af fraktion 4, vil du fortsat 
modtage medlemsbladet Folkeskolen, og 
du kan fortsat få en lærerkalender ved 
henvendelse til BLF.  

 

Rådgivning 

Bornholms Lærerforening 

Du har mulighed for at få individuel råd-
givning på kredskontoret. Du kan stille 
spørgsmål ved at ringe eller maile, eller 
du kan aftale tid til et møde.   

BLF: 5695 5055                                    

E-mail: 071@dlf.org 

 

Danmarks Lærerforening 

Tlf. 3369 6300 

www.dlf.org 
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http://www.tjenestemandspension.dk
http://www.pensionsinfo.dk
http://www.lppension.dk
http://www.dlfa.dk
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension
http://www.blfnet.dk/medlem/fraktion-4
http://www.dlf.org
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Ønske om afvikling af seniordage – besked til lederen 

Dato: ____________ 

Afleveres til skolelederen inden 1. okt. året før, man fylder 60 år, (61 år, 62 år osv.). 

 

___  Jeg ønsker at anvende seniordage i næste kalenderår. 

___  Jeg ønsker at konvertere seniordage til bonus. 

___  Jeg ønsker at konvertere seniordage til ekstraordinært pensionsbidrag. 

 

Underskrift: __________________________________________ 

Du kan meddele dit ønske ved at aflevere en kopi af et af nedenstående skemaer til 
din leder: 

Ønske om nedsat tid – besked til lederen 

Dato: ____________ 

Afleveres til skolelederen i god tid inden skoleårets planlægning. 

Jeg ønsker hermed at gøre brug af min ret til nedsat tid, da jeg i det kommende sko-
leår fylder 60 år (Læreraftalerne 2015, Underbilag 2.1, § 6a). 

______  antal timer, som årsnormen ønskes nedsat med. 

 

Underskrift: _________________________________________ 

 

 

Bornholms Lærerforening 

Tlf.: 56955055  Mobil: 30325055  E-mail: 071@dlf.org 


