
Sammen er vi stærkest.  

En høj organisationsprocent og 

et stærkt sammenhold har 

været afgørende for, at vi ikke 

blev knækket efter 2013. Det 

er også afgørende for, at vi kan 

lykkes med det videre arbejde.  

Fjordkredsen har et godt lokalt 

netværk og er lokalt forankret. 

Det, sammen med den høje 
organisationsprocent betyder, 

at vi bliver inviteret med, når 

vores interesseområde er på 

dagsordenen.  

Vi samarbejder med politiker-

ne, forvaltningen og skoleleder-

ne. Noget vi konstant arbejder 

med og prioriterer.  

Dette har blandt andet resulte-

ret i, at vi i foråret 2019 fik en 

lokal Rammeaftale og senere 

en ferieaftale til gavn og glæde 

for lærerne i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 

Det er der mange grunde til. 

Kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen består af fem 

medlemmer, der tilsammen 

udgør den politiske ledelse af 

kredsen. Der afholdes kreds-

styrelsesmøder om mandagen.  
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Hvorfor være medlem af  

Fjordkredsen, Danmarks 
Lærerforening? 

Hvem skal…? 

• Tage aktivt del i skolede-
batten såvel lokalt, som 

på landsplan? 

• Sørge for rammerne 
omkring lærernes arbej-

de? 

• Sørge for ordentlige 

lønforhold? 

• Sørge for, at tillidsre-
præsentanten får en god 

uddannelse? 

• Være tillidsrepræsentan-
tens daglige sparrings-

partner? 

• Være brandmand, når 
det virkelig brænder på 
for en lærer i folkesko-

len? 

• Stå vagt om uddannelsen 
af lærere til den danske 

folkeskole?  

• Være spydspids i det 
faglige og pædagogiske 

arbejde?  

Læs mere om: 

Hvornår Lærer-

foreningen yder 

støtte og rådgiv-

ning. 

2 

Hvilke medlems-

fordele du har. 

2 

Hvilke medlems-

tilbud du kan 

benytte dig af. 

3 

Hvordan du bli-

ver medlem. 
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• Når du som medlem har 

brug for hjælp, kan du søge 

rådgivning hos Fjordkredsen. I 

spørgsmål vedr. psykisk ar-

bejdsmiljø kan du få rådgivning 

og evt. visiteres til psykolog-

hjælp betalt af DLF.  

• Når medlemmer indkaldes 

til rundbordssamtaler.  

• Når medlemmer finder fejl 

i lønsedler og pensionsover-

sigter. Rådgivning, der i tidens 

løb har sikret medlemmer 

mange tusind kroner.  

• Når medlemmer er i pro-

blemer, er medlemmer sikret 

rådgivning og mulighed for 

juridisk assistance ved klagesa-

ger/afskedigelsessager. 

 

• Når medlemmer er varslet 

afskediget, har DLF høringsret 

i forbindelse med den påtænk-

te afsked. 

• Når medlemmer er ramt af 

lock-out eller er i strejke, så 

er medlemmer sikret lønkom-

pensation. 

• Når medlemmer er i en 

vanskelig økonomisk situation, 

kan medlemmer søge økono-

misk støtte i DLF´s understøt-

telseskasse.  

• Danmarks Lærerforening 

varetager lærernes og børne-

haveklasseledernes pædagogi-

ske, økonomiske og tjenstlige 

interesser.  

 

 

• Danmarks Lærerforening 

er aktive i samfundsdebatten 

(DLF´s formand, Anders Bon-

do Christensen, er en af de 

mest citerede faglige ledere i 

Danmark). Vi er politiske, 

men partipolitisk uafhængige.  

• Danmarks Lærerforening 

har aftaleretten i forhold til 

dine løn– og arbejdsforhold.  

• Danmarks Lærerforening 

sikrer tillidsrepræsentanterne 

en grunduddannelse og opføl-

ger løbende til TR-møder og 

TR-kurser, så du som medlem 

hele tiden er sikret den bed-

ste hjælp og støtte på skolen.  

• Hvor henter lærere, der ikke 

er medlemmer, hjælp?  

Lærerforeningen yder støtte og rådgivning…  

 

Som medlem af DLF er du omfattet af følgende medlemsfordele  

• Du kan som medlem mod-

tage DLF´s Lærerkalender og 

tilmelde dig 

www.ordbogen.com. 

• Du kan som pensioneret 

medlem deltage i Fjordkred-

sens meget aktive pensionist-

forening – fraktion 4 (møder, 

udflugter mv).  

• Du får indflydelse i Lærer-

nes Centralorganisation (LC).  

• Du får indflydelse i Fælles-

rådet for Tjenestemænd og 

Funktionærer (FTF).  

• Du får indflydelse i interna-

tionale lærerorganisationer.  

• Du får indflydelse i arbejds-

miljørådet mv. (DLF har over 

160 repræsentationer). 

• Du får som medlem løben-

de informationer fra TR.  

• Du får som medlem infor-

mationer gennem medlems-

bladet, Folkeskolen.  

• Du får som medlem ny-

hedsbrev fra Fjordkredsens 

formand. 

• Du får som medlem infor-

mationer gennem DLF´ s 

hjemmeside, Fjordkredsens 

nyhedsbreve. Fjordkredsens 

hjemmeside: www.dlf122.dk. 

• Du kan som medlem finde 

Fjordkredsen på Facebook.  

 

 

• Du er som medlem omfat-

tet af DLF´s kollektive an-

svarsforsikring. 

• Du kan som medlem tegne 

en frivillig gruppelivsforsikring 

til en meget favorabel pris. 

Med en Dødsfaldsdækning fra 

612.500 kr. Forsikringen dæk-

ker også kritisk sygdom, der 

rammer ledige medlemmer 

under 67 år, og som tidligere 

har været omfattet af Frivillig 

Gruppeliv.  

• Du kan som medlem opnå 

et af markedets billigste lån i 

Tjenestemændenes Lånefor-

ening. Dette tilbud gælder 

også for OK-ansatte.  

• Du kan som medlem også 

benytte dig af DLF´s låneafde-

ling.  

• Du kan som medlem delta-

ge i åbne medlemskurser på 

DLF’s kursusejendomme.  

• Du kan som medlem leje 

foreningens sommerhuse/

boliger.  

”Fjordkredsen 

havde den 

højeste 

stemmeprocent 

ved OK18 -

afstemningen 

på hele 91,2%. 

Landsgennem-

snittet lå på 

77,8%”. 
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Fjordkredsens for-
mand, Kirsten Busk, 
skriver under på Ram-

meaftalen. 

Sekretær, Rie K. Mad-
sen, og sagsbehandler, 

Mette Skov Jensen. 

Tjek Fjordkredsens 

hjemmeside 

www.dlf122.dk 

 



Som lærer og som medlem 

af DLF får du følgende med-

lemstilbud og tilbud om 

deltagelse i andre lærerfæl-

lesskaber:  

• Lærernes a-kasse - DLF/

a tilbyder en forsikringsord-

ning, hvor du som medlem 

er sikret, når du er ledig. A-

kassen giver rådgivning, når 

du aktuelt mangler job – 

f.eks. ved forflyttelse, fyring, 

skoleskift, manglende efter-

uddannelse eller andet. DLF/
a udbetaler dagpenge ved 

kollektiv ferielukning.  

• Lærerstandens Brand-

forsikring (www.lb.dk). 

LB er et forsikringsselskab 
for medlemmer, der har 

undervisning som hoveder-

hverv. LB har ingen aktionæ-

rer, der skal have udbytte, 

hvorfor det alene er med-

lemmer, der får del i et 

eventuelt overskud. Mere end 

180.000 har valgt LB, som 

blev stiftet i 1880 af lærerne - 

for lærerne. Tilvalgsforsikring 

i Lærernes Ledighedsforsik-

ring sikrer op til 80% af den 

hidtidige løn.   

• Lærernes pension 

(www.lppension.dk) Indfly-

delse gennem medlemsfora. 

Mulighed for social rådgivning, 

rygtræning samt psykologisk 

bistand.  

• Forbrugsforeningen af 

1866 

(www.forbrugsforeningen.

dk) Rabatter i en lang række 

(lokale) butikker.  

• Lån og Sparbank 

(www.lsb.dk) Ejet af bl.a. 

Lærerstandens Brandforsik-

ring.  

 

• Lærerstandens Begravel-

seskasse (www.ddlb.org) 

Begravelsesforsikringer på 

op til 25.000 kr. Forsikringer 

kan tegnes inden det fyldte 

50. år.  

Karensbestemmelser:  

• Indmelder lærerstude-

rende sig senere end 9 

måneder efter optagel-

sen på læreruddannel-

sen, indtræder mulighe-

den for at opnå juridisk 

og økonomisk bistand 

(f.eks. under konflikt 

normalt først efter tre 

måneders ubrudt med-

lemskab. 

• For nydimitterede lære-

re, der ikke har ind-

meldt sig, jfr. ovenstå-

ende, indtræder mulig-

heden for juridisk og 

økonomisk bistand først 

efter 3 måneders u-

brudt medlemskab. 

• Hvis et medlem genind-

melder sig, vil der først 

Procedure:  

• Indmeldelse sker på 

foreningens hjemme-

side, gennem tillidsre-

præsentanten eller ved 

henvendelse til kredsen. 

• Nyindmeldte medlem-

mer, der ikke er omfat-

tet af karensbestemmel-

serne,  får automatisk 

50% kontingentnedsæt-

telse de første 6 måne-

der af medlemsskabet.  

• Dimittender, der over-

flyttes fra LL, får auto-

matisk fuld kontingent-

fritagelse i 2 måneder 

efter afsluttet uddannel-

se og derefter 50%

kontingentnedsættelse i 

4 måneder. 

 

efter tre måneders 

ubrudt medlemskab 

kunne opnås juridisk og 

økonomisk bistand. 

Genoptagelsen kan kun 

ske efter at en eventuel 

kontingentrestance er 

betalt.  

 

Har du spørgsmål angående 

indmeldelse, så kontakt din 

TR på skolen eller Fjord-

kredsen på 97 32 46 40.  

Medlemstilbud  

Sådan bliver jeg medlem af DLF 

 

”Er du OK”-

kampagne 

kører i 

efteråret. 

Her tjekker vi 

din lønseddel, 

hvis du sender 

den til os.  
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Eksempler på situationer hvor det har gjort en forskel at være medlem af 

Fjordkredsen 

Fjordkredsen - For medlemmernes skyld 

Flere medlemmer har søgt 

rådgivning i forbindelse med 

sygedagpengesager. Fjord-

kredsen har hjulpet mange i 

forbindelse med forlængelse 

af sygedagpenge og deltaget 

og støttet medlemmer i rund-

bordssamtaler. 

I forbindelse med  ”Er du 

OK”-kampagnerne tjekker 

Fjordkredsen altid lønsed-

ler.  
Fjordkredsen fandt et år fejl 

sammenlagt for 110.000 kr. 

* 
Husk at sende din lønseddel 

til tjek! 

Spørgsmål vedr. barsel 

er mangeartede. 

Fjordkredsen har sva-

ret på mange med-

lemshenvendelser bå-

de med beregninger 

og planlægning af bar-

sel til udfyldelse af de 

mange papirer, samt 

regler for afholdelse af 

barsel både før og ef-

ter fødsel, men også 

for eventuel restbar-

sel. 

Fjordkredsen har væ-

ret med til at lave fra-

trædelsesaftaler, når 

et medlem står med 

en opsigelse. Fjord-

kredsen går altid efter 

den bedst mulige løs-

ning for medlemmet,  

hvilket i sådan en situ-

ation kan være enten 

fritstilling, ekstra løn, 

flytning af opsigelses-

dato el.lign. I nogle 

situationer har det 

også været muligt at 
forhandle os frem til 

en annullering af opsi-

gelsen. 

Ved mere alvorlige/

komplicerede sager kan 

Fjordkredsen altid hen-

te hjælp fra hovedfor-

eningens konsulenter 

og advokater. 


