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I denne folder gives vink
og vejledning til,
hvordan ”Min side” i
Danmarks Lærerforening
benyttes og redigeres.
Apugust 2016

”Min side” er hvert medlems egen side
med personlige informationer og forskellige oplysninger.
Det er kun dig selv, der som medlem
kan komme på din egen ”Min side”.
Dog har visse medarbejdere i DLF og
BLF også adgang.
Via ”Min side” kan du finde oplysninger
om dit medlemskab, om kontingent, om
saldo på lån med videre.

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

Her kan du også leje feriehus, oprette
en gruppelivsforsikring og meget mere.
Når du flytter, behøver du ikke indsende flyttemeddelelse. Skifter du derimod
job eller ansættelsessted, skal du meddele ændringerne til DLF/BLF, hvilket
du kan gøre via ”Min side” - se de næste sider!
Du kan logge på ”Min side” både via:

www.dlf.org
og

www.blfnet.dk
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Danmarks Lærerforenings hjemmeside:

www.dlf.org

På www.dlf.org finder du
yderst til højre linket til ”Min
side” - klik her.

Er du ikke allerede medlem
af DLF/BLF, skal du klikke
her under ”Indmeldelse”.
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På undersiden ”Meld dig ind”
skal du klikke under Log ind
på ”Min side”.

Næste trin er, at du logger
dig ind vha. NEM ID.
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Du er nu logget på din helt egen side.

Her står dine personlig oplysninger.
Danmarks Lærerforening
modtager oplysninger om
navne og adresseændringer
direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringer registreres automatisk,
derfor behøver du ikke melde adresseforandringer til
os, med mindre din bopælsadresse afviger fra folkeregisteradressen.
OBS Kontroller, at dit telefonnummer og din mailadresse er korrekt, da disse
ikke ændres via CPR.
Hvis du ønsker at
modtage fagbladet
”Folkeskolen”, skal
du hakke af her!

Hvis du skriver
en adgangskode, kan du slippe for at bruge
NEM ID ved log
in. Vælg så i
stedet fanen
med ”Log på
med pinkode” se side 3.
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Husk til sidst at
4
klikke på
”Gem”.

Her står oplysninger om dit arbejdsforhold.
Har du ændringer
omkring dit ansættelsesforhold, skal
du klikke på
”Selvbetjening”.

Her er flere muligheder.
Vælg her den indgang, som
passer bedst i forhold til de rettelser/ændringer, du vil foretage i systemet.
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Det er en fordel for
alle, hvis dine oplysninger hurtigst
muligt bliver ajourførte.

I Bjælken i venstre side kan
man vælge forskellige punkter. Ved at klikke på de enkelte pinde får du oplysninger, som vedrører dine egne
forhold. Det gælder fx kurser, uddannelse m.m.

Er du i tvivl om noget,
så kontakt:

Bornholms

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