
 

 

 

 

Medlemsfordele 
 
 

 Fagbladet Folkeskolen 

 Faglige møder/kurser hos din kreds 

 Fagrelevante bøger 

 Gruppelivsforsikring 

 Forsikring i Lærerstandens Brandforsikring  

 Fordele i Lån og Sparbank herunder Medlemslån 

 Økonomisk hjælp hvis du befinder dig i en ekstra-

ordinær økonomisk vanskelig situation 

 Legater (Legat for ernærings- og husholdnings-

økonomer m.fl.) 

 Lejligheder 

 Feriehuse 

 Hotelophold 

 Ældreboliger 

 

 
 

 SAMMEN ER VI 

STÆRKE 
 

TIL DIG SOM UNDERVISER PÅ 

EN SOSU-SKOLE 

 

 

 

 

Gode arbejdsvilkår 
og trivsel sikrer vi i 

fællesskab. 
 
 

Bliv en del af 
fællesskabet 
meld dig ind i 

Danmarks 
Lærerforening! 

 
 

Tal med din  
Tillidsrepræsentant 

eller besøg 
www.dlf.org. 

 
 
 
 
 
 

DANMARKS LÆRERFORENING 

 

Vandkunsten 12 

1467 København K 

 

Telefon: 33 69 63 00 

 

http://www.dlf.org/


 

 

Bidrag – Vi gør en forskel for dig 
 

Dit medlemskab af Danmarks Lærerforening gør det 

muligt for foreningen at fortsætte det arbejde, som er 

foregået i over 100 år for at sikre og forbedre den løn 

og de arbejdsvilkår, som du og din kollegaer har.  

 

 Danmarks Lærerforening aftaler din løn og di-

ne arbejdsvilkår ved overenskomstforhandlin-

gerne. 

Overenskomsterne sikrer, at du har ret til: 
- En pensionsordning 

- 5 særlige feriedage 

- løn i forbindelse med barsel og adoption  

- løn i forbindelse med dit barns hospitalsindlæggel-

se 

- fri på dit barns 1. og 2. sygedag, hvis arbejdet tilla-

der det 

- en minimumsløn 

- arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer 

- overarbejdsbetaling 

- tillæg når du arbejder udenfor sædvanlig arbejdstid 

 

 Danmarks Lærerforening påvirker politikerne 

på Christiansborg i forhold til indretning af er-

hvervsuddannelserne- og lovændringer for at 

fastholde, udvikle og udvide din position som 

underviser på arbejdsmarkedet.  

 

Danmarks Lærerforening varetager alle medlemmers 

faglige og arbejdsmæssige interesser og behov. Det 

er helt essentielt for foreningen, at du og dine kolle-

gaer oplever at være en del af et større fællesskab.

Få Hjælp 
 

Som medlem af Danmarks Lærerforening får du: 

 
 Hjælp fra din tillidsrepræsentant og den lokale 

kreds til fx 

o Gennemgang af din ansættelseskontrakt 

o Løntjek 

o At arbejde for arbejdsmiljøet på din ar-

bejdsplads  

o Tjenstlige samtaler 

 

 Faglig og juridisk rådgivning/ bistand i forhold til 

fx  

o Afskedigelse 

o Ligestilling 

o Arbejdsskader 

o Ytringsfrihed 

o Sociale sager 

 
 Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvis-

ning til psykolog eller psykoterapeut. 

 

 Rådgivning og bistand vedrørende løn – og an-

sættelsesvilkår 

 

 

 
 

 

 

 

SOSU-skolerne 
 

SOSU-skolerne har elevoptag fra 2-8 gange 

om året. Det betyder, at en del undervisere 

oplever koncentrerede arbejdspunkler. 

 

DLF arbejder for, at du får et bedre kend-

skab til din arbejdstid fra normperiodens 

begyndelse så arbejdsmiljøet ikke belastes 

unødigt. 

 

Der er mange forskellige faggrupper, der 

underviser på SOSU-skolerne, bl.a. social-

rådgivere, sygeplejersker og pædagoger. 

DLF samarbejder med de øvrige faggrup-

pers organisationer.  DLF organiserer bl.a. 

lærere, professionsbachelorer i ernæring og 

sundhed samt i textile fag og formidling og 

desuden alle, der ikke tilhører nogen af de 

fagforeninger, der er oplistet i organisati-

onsaftalen, fx akademikere. Der kan her 

være tale om undervisere i dansk, engelsk, 

naturfag, samfundsfag o. lign. 

 


