
Oplysninger om produkt eller 
serviceydelse 

Din organisation 
Skriv firmaets slogan her. 

 

Huskeliste 

Skat 

Det kan være hensigtsmæssigt for dig at få 
ændret din forskudsregistrering, når du går 
over til pension. Kontakt skat eller gå ind på 
www.tastselv.skat.dk og log på med NemId. 

Forsikringer 

Vær opmærksom på, at nogle forsikringssel-
skaber, bl.a. Lærerstandens Brandforsikring, 
har nedsat forsikringspræmie på f.eks. Familie-
forsikring. 

Gruppeliv 

Som pensionist/førtidspensionist kan du vælge, 
om du vil fortsætte i foreningens gruppeliv. Den 
dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 
70 år. Du kan også vælge at ophæve den in-
den. 

Bevar din Skolekom adresse 

Som pensionist/efterlønner kan du bevare din 
tilknytning til Skolekom netværk og din skole-
kom mailadresse. 

Gå til forsiden af www. Skolekom.dk, klik på 
behold skolekom ved ledighed eller pension, 
følg vejledningen (senest 1 år efter ophør af 
ansættelsesforholdet). 

På DLFs hjemmeside under: http://www.dlf.org/
medlem/saerligt-for/pensionister kan du finde 
yderligere oplysninger. 

Husk  

Check din e-boks. Her kommer alt fra det of-
fentlige 

Favrskov Lærerforening 

Mågevej 14 A 

8370 Hadsten 

Tlf. 86 96 37 33 

E-mail: 137@dlf.org 

Hjemmeside: dlf137.org 
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Pensionist i Danmarks Lærerforening 

Når du bliver pensioneret, kan du fortsat være medlem 
af  Danmarks Lærerforening. Du bliver overflyttet til 
fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på 
pension eller efterløn fra en stilling inden for forenin-
gens organisationsområde. 

Kontingent 

Som medlem af fraktion 4 betaler du kun reduceret 
kontingent, både til foreningen og kredsen. Når du 
fylder 75 år, bliver du kontingentfri. 

Folkeskolen 

I medlemsbladet Folkeskolen og på foreningens hjem-
meside www.dlf.org kan du fortsat følge med i, hvad 
der sker i folkeskolen og foreningen. Ligesom du sta-
dig kan få læserbreve og andre oplæg optaget i bladet. 

Råd og vejledning 

Hvis du har brug for råd og vejledning fra Danmarks 
Lærerforening, skal du henvende dig til din lokale 
kreds, der så om nødvendigt indrager DLFs centrale 
sekretariat. 

Ferie- og rekreationsophold 

Du og din familie kan holde ferie på foreningens kur-
susejendomme. Denne mulighed gælder fortrinsvis i 
skoleferierne. Du kan få nærme-
re oplysninger om priser m.m. 
ved at henvende dig direkte til 
kursusejendommene. Telefon-
nummeret kan du finde bagerst i 
Folkeskolen, eller på 
www.sinatur.dk, der også med mellemrum har annon-
cer med tilbud om ferieophold på kursusejendomme-
ne. 

Hvis din læge har ordineret dig et rekreationsophold, 
kan du søge Danmarks Lærerforenings Understøttel-
seskasse om tilskud til et ophold på kursusejendom-
men Sixtus. 

Sommerhuse 

Foreningen har sommerhuse ved Fuglsø på Mols, 
Rørvig ved Nykøbing Sjælland samt ved forenin-
gens kursus ejendom i Skarrild. Sommerhusene kan 
du leje uden for ferierne. 
Nærmere oplysninger om 
priser m.m. kan du få ved 
at henvende dig til for-
eningen eller se opslag i 
Folkeskolen eller på www.dlf.org/medlem/
medlemsfordele/feriehuse  

Pensionistkurser 

Hver sommer arrangerer foreningen kurser for pen-
sionerede medlemmer. Kurserne begynder om ef-
termiddagen den 1. dag og afsluttes efter frokost på 
3. dagen. Kursernes indhold varierer fra år til år. 

Kurserne afholdes på foreningens kursusejendom-
me. Foreningen dækker omkostningerne i forbindel-
se med deltagelsen, herunder transport til og fra 
kurserne. Ægtefæller, der ikke selv er medlem af 
foreningen, kan deltage i kurserne mod betaling af 
kursusafgiften. Kurserne  bliver opslået i Folkesko-
len februar/marts måned eller kan ses på DLFs 
hjemmeside www.dlf.org 

Nordisk pensionisttræf 

Nordiske Lærerorganisationers Samråd NLS arran-
gerer hvert år et pensionisttræf af 5 dages varighed. 
Træffet afholdes på skift af de nordiske lærerorgani-
sationer. Prisen for træffene er forskellig, afhængig 
af hvor træffene foregår, men foreningen yder et 
mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræf-
fene i Folkeskolen i februar/marts måned. 

Kredsens arrangementer 

Favrskov Lærerforening  afholder regelmæssigt 
arrangementer for pensionister. Vi sender indbydel-
serne ud på mail til alle fraktion 4 medlemmer.  

 

Understøttelse 

Danmarks Lærerforening har en understøttelse-
kasse, der finansieres af foreningens indtægter. 
Medlemmer samt efterlevende ægtefæller og 
børn under 18 år kan søge om understøttelse. 
Støtten gives som  et engangsbeløb. Du kan få 
mere at vide om Understøttelseskassen i din 
lokale kreds. 

Forhandling af pension 

Danmarks Lærerforenig er din forhandlingsbe-
rettigede organisation. Når foreningen forhand-
ler løn, kan det have en afsmittende virkning på 
din pension. 

Stemmeret og indflydelse 

I din lokale kreds har du stadig stemmeret og 
kan påvirke debatten og be-
slutningerne. På den måde 
har du stadig indflydelse på 
foreningens politik og dens 
forhandlere. 

Fraktion 4 har 1 medlem i hovedstyrelsen og 10 
kongresdelegerede i kongressen. Du er med til 
at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de 
delegerede, og du kan selv vælges til tillidspo-
ster i foreningen. 

I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet 
fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der er om-
fattes af foreningens aftaleret—bortset fra sager, 
der omfattes af foreningens generelle aftaleret 
på det statslige område. 

Ved urafstemningerne i KTO-regi har ingen af 
fraktion 4s medlemmer stemmeret 

 


