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Favrskov Lærerforening 

Hvorfor være medlem? 
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Det kan være svært at gennemskue, hvad forskellige fagforeninger kan tilbyde dig. Vælger du 

Danmarks Lærerforening, får du en moderne fagforening med 150 års erfaring. Danmarks 

Lærerforening er også en af de fagforeninger, som har det grønne OK-mærke. Det betyder, at 

du er med i en fagforening, der kan forhandle dine arbejdsforhold. 

Det hjælper også, at vi har ca. 67.000 medlemmer, med en organisationsprocent på mellem 

97-98%. 

Sammen bliver vi hørt, og sammen er du meget stærkere.   

 

                                                                                                                        

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, som har til formål at varetage 

medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske og tjenstlige interesser, styrke sammenholdet og 

virke for folkeskolens udvikling og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges med. 

Hjørnestenene for, hvordan vi som fagforening forholder os til os selv, vores opgaver og den fremtid, vi 
gerne vil præge for medlemmerne er: 

 Foreningens vedtægter 
 Principprogrammet 
 Professionsidealet 

Hvorfor være medlem af DLF?    
- DLF har aftaleretten i forhold til dine løn- og arbejdsforhold. 

- DLF har høringsret og yder juridisk bistand ved klagesager/afskedigelsessager - i det 

fagretslige system. 

- DLF sikrer tillidsrepræsentanterne en grunduddannelse og afholder løbende TR-møder og 

TR-kurser.   

- DLF sikrer lønkompensation under en strejke eller lockout. 

- DLF er aktive i skole- og samfundsdebatten.  

 

- Medlemmer kan visiteres til psykologhjælp betalt af DLF. 

- Medlemmer kan få råd og vejledning under sygdom. 

- Medlemmer kan deltage i åbne medlemskurser på DLF´s kursusejendomme.   

- Medlemmer kan modtage informationer gennem medlemsbladet Folkeskolen.  
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- Pensionerede medlemmer kan deltage i en aktiv pensionistforening.  

Favrskov Lærerforening - Din lokale kreds: 

- Favrskov Lærerforening yder råd og vejledning. 

- Hvis du indkaldes til samtaler, kan du bede en repræsentant fra Favrskov Lærerforening om 

at være bisidder.  

- Du kan få rådgivning om dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

- Favrskov Lærerforening tilbyder løntjek og medlemsarrangementer 

- Du kan påvirke og søge indflydelse via din tillidsrepræsentant, på Fagligklub møder og ved 

kredsens årlige generalforsamling. 

Vi arbejder for: 
- At sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår 
- At finde solidariske løsninger 
- At tage hånd om det enkelte medlem 
- At sagsbehandlingen er af høj kvalitet 
- At sikre høj kvalitet i undervisningen 
 

 

Andre fordele ved at være en del af fællesskabet: 

- Lærerstandens Brandforsikring – www.lb.dk 

LB er et forsikringsselskab for medlemmer, der har undervisning som hovederhverv 

 

- Lærernes Pension – www.lppension.dk 

 

- Lærernes A-kasse – www.dlfa.dk 

Tilbyder en forsikringsordning, hvor du som medlem af a-kassen er sikret, hvis du er ledig. A-

kassen giver rådgivning, hvis du mangler job. 

 

- Lån og Spar Bank – www.lsb.dk 

Samarbejder med DLF, og som medlem får du en række særlige fordele i banken 

 

- Ferieboliger og lejligheder https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger  

 

- Forbrugsforeningen af 1866 – www.forbrugsforeningen.dk 
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