Danmarks
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Hvorfor skal man være medlem af en fagforening, der sidder med ved
overenskomstforhandlingerne?
 Fagforeningerne sørger for ordentlige lønforhold. Ingen bliver snydt og
overenskomsten fastlægger udgangspunktet for lønnen, samt hvordan
du kan få mere i løn.
 Fagforeningerne sørger for gode rammer for barsel. Overenskomsten
sikrer dig ret til at gå på barsel med løn.
 Fagforeningerne sørger for ordnede pensionsforhold, ikke kun når du
har alderen til at gå pension, men giver dig også en forsikring, så du
og din familie er sikret pension, hvis du mister din arbejdsevne.
 Fagforeningerne har sørget for en ekstra uges ferie. Loven giver dig
kun ret til 5 ugers ferie om året. Den sjette ferieuge er forhandlet på
plads gennem overenskomsterne.
Medlem af Danmarks Lærerforening – DLF
Ishøj Lærerkreds er den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening.
 DLF arbejder for, at eleverne har en god skole og medlemmerne en
god arbejdsplads.
 DLF arbejder for, at medlemmerne har gode løn- og arbejdsforhold.
 DLF hjælper medlemmerne, hvis de får problemer i forbindelse med
arbejdet.
 Medlemmerne får indflydelse på den politik, den enkelte kreds og
foreningen fører, og er på den måde med til at påvirke vilkårene for
arbejdet.
 Man får adgang til de mange medlemsfordele.
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Medlem af Ishøj Lærerkreds - kreds 18
Rådgivning:
 Trække på rådgivning fra tillidsrepræsentanten og kredskontoret fx i
forbindelse med barsel, orlov, pension, løn og arbejdstid.
 Få advokathjælp, hvis der rejses sag mod dig i forbindelse med dit
arbejde.
 Få rådgivning i arbejdsskadesager.
 Få psykologbistand igennem psykisk rådgivning.
 Få støtte i forbindelse med møder i Jobcenteret, hvis du bliver ramt af
langtidssygdom.
Medindflydelse, kurser og fællesskab:
 Du kan deltage i foreningens demokrati ved at møde frem på
foreningens generalforsamlinger og få indflydelse på, hvad der skal
ske i de lokale forhandlinger.
 Du kan være med til at påvirke de politiske beslutninger, således at de
bliver til størst gavn for lærere og børnehaveklasseledere.
 Adgang til deltagelse i Ishøj Lærerkreds’ medlemskursus samt i DLF’s
åbne kurser.
 Du er en del af fællesskabet mellem lærerne.
Medlemstilbud:
 Leje af DLF's feriehuse.
 Rabat på ophold hos Sinaturs 6 hoteller og konferenceejendomme.
 Optage lån i Låneforeningen.
 Blive medlem af DLF's gruppelivsforsikring, som er udover den
obligatoriske gruppelivsordning, du har i kommunen.
 Få mulighed for at leje en lejlighed i DLF's ejendomme jf. de gældende
principper for udlejning.
 Få billigt billån og andre gode tilbud (herunder høj indlånsrente på din
lønkonto) hos Lån & Spar Bank.
 Få billig forsikring hos Lærerstandens Brandforsikring.
 Blive medlem af Forbrugsforeningen.
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Hjemmeside, informationsbreve, sociale medier og medlemsblad fra
DLF:
 Som medlem af DLF modtager du fagbladet Folkeskolen med posten.
 Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org og Ishøj
Lærerkreds hjemmeside www.kreds18.dk, bringer aktuelle nyheder,
som ligeledes sendes ud til medlemmerne via deres
tillidsrepræsentant. Nyhedsbrevet sendes ud ad-hoc, når der er
særlige emner, man skal være opmærksomme på.
 Du kan også finde Ishøj Lærerkreds på Facebook, hvor vi deler
indhold fra hjemmesiden.
Pensionistafdelingen:
 I Ishøj Læserkreds’ pensionistafdeling er der mulighed for at søge
fællesskabet med pensionerede lærere.
 I pensionistafdelingen holdes der årligt 3-4 ture med delvis
egenbetaling.
Ansvarsforsikring:
Som medlem af Danmarks Lærerforening er du omfattet af den kollektive
ansvarsforsikring. Det betyder, at du er dækket mod det erstatningsansvar,
som du kan pådrage dig ved at beskadige ting eller personer under dit
arbejde som lærer. Forsikringen dækker også lærerstuderende i praktik.
Mulighed for understøttelse:
Medlemmer, der er kommet i økonomisk nød, kan søge om hjælp fra
Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse. I vedtægterne kan du se,
hvem der kan komme i betragtning.
Karens:
Indmelder du dig senere end 3 måneder efter, at du har opnået ret til
almindeligt medlemskab, vil du først kunne få hjælp til f.eks.
domstolsprøvelse og udbetaling af konfliktstøtte under en lovlig konflikt efter
1 års medlemskab.
Se mere på www.kreds18.dk og www.dlf.org
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