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Kære alle.

Nye lønsatser
Med aprillønnen får man den aftalte lønstigning på et løntrin, så det er en god ide at tjekke
sin lønseddel for at se, om alt er som det skal være. Bagudlønnede (som er de fleste af
os) kan først se det ved udgangen af april. Man kan finde den opdaterede løntabel på
vores hjemmeside under ’Arbejdsliv – Løn’ eller ved at klikke her. Hvis man af forskellige
årsager er på et højere løntrin, end man normalt ville være jf. anciennitet, vil man i stedet
få et grundlønstillæg – spørg TR eller os, hvis du er i tvivl.
BLF-tema for seniorer
Der er netop blevet lavet et opdateret BLF-tema med seniorinformation, hvor man kan
orientere sig om de muligheder og rettigheder, man har, når man nærmer sig eller er fyldt
60 år. I øjeblikket er skolerne i fuld gang med planlægningen af næste skoleår, og det er
derfor meget vigtigt at kende disse forhold hvis man f.eks. overvejer nedsat tid, pension,
efterløn eller lignende. Du finder BLF-tema-nummeret på vores hjemmeside under
’Arbejdsliv – BLF-tema’ eller ved at klikke her.
”Min side”
Alle medlemmer har en side med forskellige oplysninger i medlemssystemet kaldet ”Min
side”. Det er her man kan booke sig ind i DLF’s feriehuse, søge om medlemslån, melde
sig til åbne kurser og mange andre ting. Med jævne mellemrum bliver der derudover sendt
informationer til jeres indbakke på ”min side”. Der bliver i den forbindelse også sendt en
mail til jer, og derfor er det meget vigtigt, at man har opdaterede kontaktoplysninger –
særligt mailadresse - på siden. For at tjekke disse oplysninger og eventuelt opdatere, skal
man gå til min side på medlem.dlf.org og klikke på ’personlige oplysninger'. Hvis der skulle
være ting på siden, der ikke stemmer overens med virkeligheden, kan man altid henvende
sig til os, hvis man skulle være i tvivl.
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