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Derfor skal du  
være medlem af  

Danmarks  
Lærerforening ! 

 
 

Som medlem af Frederiksund Lærerkreds og dermed 
Danmarks Lærerforening er du en del af et solidarisk 
fællesskab, som arbejder for folkeskolens og dine 
interesser. Vær med til at udvikle folkeskolen som 
arbejdsplads til glæde for dig, dine kolleger og 
eleverne



 

Gode  
grunde… 

til at være  
organiseret i  
Danmarks  
Lærerforening 

 

Danmarks Lærerforening (DLF) varetager alle medlemmers  
pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser 

 
DLF er med til at præge samfunds– og uddannelsesdebatten. 
DLF er partipolitisk uafhængig 
 
DLF yder sammen med andre lærerorganisationer et værdifuldt arbejde for 
udviklingen af skoler og lærerprofessionen i den tredje verdens lande og 
dermed sikringen af uddannelse for alle globalt 

 
DLF er med til at sikre dine løn– og arbejdsforhold gennem kollektive 
overenskomster 
 
DLF har høringsret, hvis kommunen ønsker at afskedige dig  

 
Du og dine kolleger er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved 
arbejdsskadesager, afskedigelsessager mm 

 
Du kan få rådgivning i spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø og evt. visiteres til 
psykologhjælp betalt af DLF  

 
Du er under strejke og lock-out sikret lønkompensation 

 
Du kan deltage i åbne medlemskurser på vores kursusejendomme 

 
Din tillidsrepræsentant får en grunduddannelse og løbende opkvalificering af 
DLF  

 
Du kan evt. selv stille op som tillidsrepræsentant 

 
Du får gennem DLF indflydelse på Lærernes Centralorganisation (LC),  
Fællesrådet for tjenestemænd og funktionærer (FTF), De internationale 
lærerorganisationer, arbejdsmiljørådet mm. DLF har over 160 
repræsentationer



Frederikssund  
Lærerkreds 

 

...din lokale  kreds i  
Danmarks  
Lærerforening 

 
 

Frederikssund Lærerkreds dækker Frederikssund kommune. 
Vidste du, at  

 Frederikssund Lærerkreds har indgået en forhåndsaftale på lønnen, der 
sikrer 
alle lærere med samme opgave den samme løn, samt et lokalt lønprojekt 
på 1 
løntrin til alle børnehaveklasseledere og 2 løntrin til alle 
overenskomstansatte lærere.  

 Frederikssund Lærerkreds har indgået aftale om planlægningsgrundlaget 
på skolerne. Et planlægningsgrundlag, der sikrer alle lærere og 
børnehaveklasseledere tid til individuel forberedelse af undervisningen 
samt tid til samarbejde. En aftale, som er kommet i stand efter 
forudgående dialog med lærerne. 

 Frederikssund Lærerkreds sikrer, at du gennem din tillidsrepræsentant, 
som er medlem af kredsens styrelse, har indflydelse direkte på 
foreningens politik og arbejde. 

 Frederikssund Lærerkreds sikrer, at din TR løbende opkvalificeres gennem 
TR–møder og TR– kurser, så din TR til stadighed kan yde dig den bedst 
mulige service og rådgivning. 

 
Som medlem af Frederikssund Lærerkreds  

 

 kan du altid henvende dig til din TR eller på kredskontoret med henblik på 
hjælp og rådgivning i alt vedr. løn og ansættelsesforhold 

 kan du deltage i kredsens generalforsamling og være med til at præge 
kredsens og foreningens politik 

 kan du deltage i kredsens medlemskurser 

 vil du løbende modtage faglig information fra din kreds gennem 
”Kredsnyt” samt kredsens hjemmeside www.dlf37.dk eller via facebook 

 har du gennem din repræsentant i Hovedudvalget i MED-systemet 
indflydelse på Frederikssund kommunes personalepolitik mm. 

 

http://www.dlf37.dk/


Andre fordele ved medlemskab af  
Danmarks Lærerforening 

 
Du modtager fagbladet ”Folkeskolen”  

 
DLF´s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til medlemmer i en 
vanskelig situation 

 
Du kan opnå et af markedets billigste lån i tjenestemændenes låneforening 
(også for  overenskomstansatte) 

 
Du kan benytte dig af DLF’s låneafdeling 
 
Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget favorabel pris. 

 
Du er som medlem omfattet af DLF´s kollektive ansvarsforsikring 

 
Du har som medlem adgang til at leje foreningens sommerhuse og boliger 

  
Som medlem af DLF bidrager du til fællesskabet   
...og på den måde er også du med til at sikre  
alle en god løn og gode arbejdsforhold! 

 
 Du kan få yderligere oplysninger om  

Frederikssund Lærerkreds og Danmarks 
Lærerforening på 
www.dlf37.dk   og   www.dlf.org 
 
Du kan også henvende dig direkte til din 
tillidsrepræsentant eller til kredsen. 
 
Frederikssund Lærerkreds 
Byvej 24,1 
3600 Frederikssund 
 
Tlf. 47 31 33 69 email: 037@dlf.org  

 


