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Bornholms Lærerforening 

 

 

BLF-tema 

Medlem af       Medlem af       

    DLFDLF  

Hvad har Danmarks Lærerforening alle-
rede gjort for dig? Her er nogle eksem-
pler: 

 
 

 

 

 

 

I denne folder gives en ræk-
ke gode grunde til, hvorfor 

du skal være organiseret  

i  

Danmarks Lærerforening  

og  

Bornholms  Lærerforening 

April 2016 

Som medlem af Danmarks Lærerfor-
ening har du en stærk forening i ryg-
gen, der såvel lokalt som på landsplan 
øver indflydelse for dig og dine arbejds-
vilkår. Kommer du i knibe på arbejds-
pladsen, kan du hente hjælp hos din 
tillidsrepræsentant, i din kreds eller 
centralt i foreningen. 
 
 DLF varetager lærernes og børne-

haveklasseledernes pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige interes-
ser. 

 
 DLF er aktiv i samfundsdebatten 

(DLF´s formand er den mest cite-
rede faglige leder i Danmark). Vi 
er partipolitisk uafhængige, men 
ikke upolitiske. 

  
DLF har aftaleretten i forhold til 
dine løn– og arbejdsforhold. 

 
 DLF har høringsret i forbindelse 

med afsked. For ikke-medlemmer 
er der ingen hjælp at hente. 

Organiseret i Danmarks Lærerforening  



 
 

For DIN EGEN skyld 
 
Du har mange fordele som medlem af 
Danmarks Lærerforening. Som din 
fagforening lægger DLF vægt på at 
tilbyde dig kvalificeret og brugbar råd-
givning om dine rettigheder eller din 
arbejdssituation. Du kan få rådgivning 
hos din tillidsrepræsentant og i din lo-
kale kreds. I  særlige tilfælde får du 
hjælp i foreningens sekretariat.  
 
Som medlem kan du bl.a.: 

 få rådgivning og mulighed for 

juridisk assistance ved klage-
/afskedigelsessager 

 få rådgivning af Bornholms Læ-

rerforening om fx pension og bar-
sel 

 få rådgivning i spørgsmål vedr. 

psykisk arbejdsmiljø og evt. få 
psykologhjælp betalt af DLF 

 få økonomisk støtte i en vanske-

lig situation via DLF’s understøt-
telseskasse 

 optage et af markedets billigste 

lån i DLF’s låneafdeling 

 deltage i åbne medlemskurser 

 som pensionist deltage i Born-

holms Lærerforenings særlige 
arrangementer 

 leje foreningens feriehuse eller 

boliger 

 få fagbladet Folkeskolen bragt til 

døren 

 deltage i BLF’s generalforsamling. 

 
Som tillidsrepræsentant er du sik-
ret: 

 en grundig organisationsuddan-

nelse og løbende ajourføring 

 et tæt samarbejde med kredsen. 

 
 
 

For FÆLLESSKABETS skyld 
 
Fordi: 

 lærerne skal være med til at præ-

ge udviklingen i samfundet 

 vi i fællesskab skal præge skolede-

batten såvel lokalt, som på lands-
plan 

 lærerne skal have indflydelse på 

love og bekendtgørelse, der vedrø-
rer vores arbejdsplads – folkesko-
len 

 lærerne skal være med til at skabe 

rammerne for vores arbejde 

 vi skal kæmpe for ordentlige løn– 

og arbejdsforhold 

 det er vigtigt, at vores tillidsrepræ-

sentanter får en god uddannelse 

 det er altafgørende at have en 

stærk samarbejdspartner, når tin-
gene brænder på 

 vi vil præge uddannelsen af lærere 

til den danske folkeskole 

 lærerne er spydspidser i det fagli-

ge og pædagogiske arbejde 

 
Hvis du mener, at alt dette 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 beta-
ling. 
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Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? 



 

Medlemslån 
Som medlem af Danmarks Lærerfor-
ening kan der ansøges om et medlems-
lån op til 200.000 kr. For at kunne låne, 
skal man have været ansat i en fast stil-
ling i to år eller være pensioneret fra en 
fast stilling. 
Beregn lån efter aktuel rente: Beregn 
Det er en betingelse, at der er tegnet en 
frivillig gruppelivsforsikring i Danmarks 
Lærerforening. 
OBS Det er ikke den gruppelivsforsikring 
der fremgår af lønsedlen! 
  
Understøttelseskassen 
Som medlem har du mulighed for at få 
en økonomisk håndsrækning fra Under-
støttelseskassen, hvis du befinder dig i 
en ekstraordinært vanskelig økonomisk 
situation. 
Du skal udfylde og underskrive  et an-
søgningsskema. Send skemaet retur 
som en vedhæftet fil i en mail med  
"Understøttelseskassen" i emnefeltet 
til: dlf@dlf.org  

Den nyeste årsopgørelse fra SKAT for 
hele husstanden, altså også for din æg-
tefælle eller samlever, skal vedlæg-
ges. Der skal også vedlægge anden do-
kumentation, der understøtter ansøgnin-
gen. Der kan kun gives støtte, hvis an-
søgeren kan vurderes værdigt trængen-
de ud fra ansøgningens indhold og den 
vedlagte dokumentation. 

Rådgivning 
Hvis du har spørgsmål til eller problemer 
med dit ansættelsesforhold, kan du få 
hjælp i Danmarks Lærerforening. 
Du skal som hovedregel altid henvende 
dig hos din tillidsrepræsentant eller din 
kreds, hvis du har spørgsmål omkring dit 
ansættelsesforhold. 

Hvis du har en arbejdsskade eller har 
brug for rådgivning om det psykiske ar-
bejdsmiljø, bør du rådføre dig med din 
AMR. Du kan også henvende dig i Dan-
marks Lærerforenings sekretariat, 
tlf.: 33 69 63 00, mandag-torsdag kl. 
9.00 - 15.30, fredag 9.00 - 14.30. 

 

Feriehuse 
Danmarks Lærerforening disponerer 
over seks feriehuse, som kan lejes af 
medlemmer og ansatte.  
Husene er udstyret med radio, tv, køk-
kengrej, komfur m/ovn, køleskab 
m/fryser, kaffemaskine, strygejern og 
støvsuger. Man skal selv medbringe sen-
gelinned, håndklæder, duge, viskestyk-
ker og rengøringsmidler. Alle husene er 
røgfri. 
Man kan bestille og betale for et feriehus 
ved at gå ind på "Min Side" og betale 
med Dankort. 
Se aktuelle priser. 
  
Lejligheder 
Danmarks Lærerforening har ejen-
domme med ca. 30 boliglejemål og ca. 
100 erhvervslejemål. Lejlighederne udle-
jes på almindelige markedsvilkår.  
En til to lejligheder bliver hvert år ledige. 
Disse opslås til udlejning til medlemmer-
ne på www.dlf.org, og udlejningen sker 
ved lodtrækning blandt de medlemmer, 
der indsender en ansøgning.  

Ældreboliger 

Medlemmer af Danmarks Lærerfor-
ening har fortrinsret til leje af en ældre-
bolig i Den Selvejende Institution Tegl-
gården på Fyn. Teglgården har 35 leje-
mål. Hver bolig er på 60 m2 fordelt på 
to værelser samt en lille have. 

Det koster et årligt gebyr på 150 kr. at 
stå på ventelisten. Du skal være fyldt 60 
år for at kunne leje en bolig. 

Kontakt Sinatur Hotel Sixtus:  
sixtus@dlf.org  
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Medlemsfordele  

https://www.lsb.dk/dlf/beregn/
http://www.dlf.org/media/2459463/gruppelivstilmelding.pdf
http://www.dlf.org/media/2261374/ansoegningsskema-understoettelseskassen-130423.docx
http://www.dlf.org/media/2261374/ansoegningsskema-understoettelseskassen-130423.docx
mailto:dlf@dlf.org
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.dlf.org/medlem/meld-dig-ind/min-side/
http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/feriehuse
http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/lejligheder
mailto:sixtus@dlf.org
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Lærernes fællesskaber  

Fællesskab og solidaritet er en stærk 
bestanddel af lærerkulturen. 
På flere felter har lærerne skabt fæl-
lesskaber: 
 
Lærerstandens Brandforsikring 
www.lb.dk 
LB er et forsikringsselskab for medlem-
mer, der har undervisning som hoved-
erhverv. 
LB har ingen aktionærer, der skal have 
udbytte. Alene medlemmer af LB får 
andel i et evt. overskud. 
Tilvalgsforsikring i Lærernes Ledig-
hedsforsikring sikrer op til 80 % af den 
hidtidige løn. 
 
Lærernes a-kasse - dlf/a  
www.dlfa.dk 
Lærernes a-kasse tilbyder en forsik-
ringsordning, hvor du som medlem er 
sikret, når du er ledig. 
A-kassen giver rådgivning, når du ak-
tuelt mangler job – fx ved forflyttelse, 
fyring, skoleskift, manglende efterud-
dannelse eller andet. dlf/a udbetaler 
optjente feriedagpenge. 
Lærernes a-kasse administrerer efter-
løn for de medlemmer, som har tegnet 
en efterlønsordning. 
A-kassens konsulent holder medlems-
møder i BLF’s lokaler. 
 
Lærernes pension  
www.lppension.dk 
Pensionsordningerne i Lærernes Pensi-
on dækker lærere, som er ansat under 
Lærernes Centralorganisations (LC) 
forhandlingsområde. 
Medlemmerne har indflydelse gennem 
medlemsfora. 
Lærernes pension giver mulighed for 
socialrådgivning, rygtræning samt psy-
kologisk bistand.  
Medlemmers pensionsbidrag er som 
OK-ansat 17,3 % af lønnen. For med-
lemmer i ”93-gruppen” er pensionsbi-
draget 19,8 %. 
 

Sinatur Konferencehoteller 
www.sinatur.dk 
Konferencehotellerne bruges både in-
ternt, fx når Danmarks Lærerfor-
ening afholder kurser for valgte og for 
foreningens øvrige medlemmer, samt af 
eksterne kunder.  
I skoleferierne tilbyder Sinatur medlem-
merne ferieophold til medlemspris. 
Se de aktuelle tilbud på de enkelte ho-
teller.  
 
Lån og Sparbank  
www.lsb.dk 
Danmarks Lærerforening, Lærer-
standens Brandforsikring m.fl. har akti-
er i banken. 
Anders Bondo Christensen er formand 
for bestyrelsen.  
 
Forbrugsforeningen af 1866  
www.forbrugsforeningen.dk 
Medlemskab giver rabatter i en lang 
række butikker - også lokale butikker.  
 
Lærerstandens Begravelseskasse 
www.ddlb.org  
Begravelsesforsikringer på op til 25.000 
kr. kan tegnes inden det fyldte 50. år. 
 
Frivillig Gruppelivsforsikring 
Du og din ægtefælle/samlever kan som 
medlem af Danmarks Lærerforening 
tilmeldes den frivillige gruppelivsforsik-
ring og få en højere dækning. 
Denne gruppelivsforsikring er en betin-
gelse for optagelse af medlemslån.  
Ansøg direkte på hjemmesiden, hvoref-
ter Forenede Gruppeliv skal godkende 
dine helbredsoplysninger.  

http://www.lb.dk
http://www.dlfa.dk
http://www.lppension.dk
http://www.sinatur.dk/oplevelser#ophold
http://www.forbrugsforeningen.dk
http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/medlemslaan/
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Fra det virkelige liv … 
 
Troels er i gang med sit første år 
som lærer. Efter et par måneder i 
jobbet, føler han ikke, at han mag-
ter opgaven. Eleverne er ustyrlige, 
og når han snakker om det med 
kolleger eller ledelsen, siger de, at 
han skal være mere skrap og sætte 
sig i respekt. Troels har ondt i ma-
ven, sover dårligt og kan ikke over-
skue situationen. Han ser ingen an-
den udvej end at sygemelde sig. 
Troels’ tillidsmand kontakter ham, 
og de får en god snak. Hun råder 
ham til at kontakte kredsen for at 
få vejledning om, hvad han nu skal 
gøre … 

 

Fra det virkelige liv … 
 
En skilsmisse har givet Ruth svære 
problemer. Udover de personlige 
problemer er der også de økonomi-
ske. Ruth har behov for et lån og 
henter hjælp hos Danmarks Lærer-
forening og får et medlemslån. 

Karensbestemmelser 

Indmelder lærerstuderende sig senere 

end ni måneder efter optagelsen på 

seminariet, indtræder muligheden for 

at opnå juridisk og økonomisk bistand 

(f.eks. under konflikt) først efter ét års 

ubrudt medlemskab. 

Hvis et medlem genindmelder sig, fx 

efter udmeldelse pga. restance, vil der 

først efter ét års ubrudt medlemskab 

opnås juridisk og økonomisk bistand. 

Genoptagelsen kan kun ske efter, at en 

eventuel kontingentrestance er betalt. 

Indmeldelse: Kontakt din TR eller Born-

holms Lærerforening på 56 95 50 55. 

 

 
 

Bornholms Lærerforening 

Tlf. 5695 5055                                    
E-mail: 071@dlf.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmarks Lærerforening 

Tlf. 3369 6300 
E-mail: dlf@dlf.org 

Fra det virkelige liv … 
 
Judith er højgravid. Hun har læst 
barselsreglerne, men er stadig i tvivl 
om hvor meget orlov, hun har krav 
på. Kan hendes mand tage noget af 
orloven? Har hun mulighed for at 
gemme noget af sin orlov? Hvad 
med erstatningsferie? Skolen rykker 
for svar på, hvornår Stine har tænkt 
sig at komme tilbage. 9.b skal jo til 
eksamen ... 

Stine tager ind på kredskontoret og 
får hjælp til en barselsberegning. 


