
 
  
 
  

 
 

 

  
 
 

PENSIONIST I  

ISHØJ LÆRERKREDS 

KREDS 18 
 
 
Kredskontoret: 
  
Ishøj Lærerkreds 
Jægerbuen 24 
2635 Ishøj 
 
Telefon: 43 54 74 03 
E-mail:  018@dlf.org 
Hjemmeside:  www.kreds18.dk 

 

         
 

 



Pensionist i Danmarks Lærerforening: 
Når du bliver pensioneret, er du fortsat medlem af Danmarks Lærerforening. Via 
kredsen bliver du overflyttet til fraktion 4. Fraktion 4 er for de medlemmer, der er 
gået på pension eller efterløn fra en stilling inden for Lærerforeningens medlems-
felt/organisationsområde. 
Læs mere:  
https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-
medlemsgrupper/pensionister 

 
Kontingent: 
Som medlem af fraktion 4 betaler du et reduceret kontingent, både til foreningen 
og til kredsen. Kontingentet betales for et halvt år ad gangen i hhv. januar og juli. 
Betaling af kontingentet foregår via Nets. Tilmeld dig venligst til Betalingsservice via 
kredsens hjemmeside, hvis ikke du allerede er det, så du slipper for papir-girokort. 
12 ½ år efter pensionering bliver du helt kontingentfri. 
 

Folkeskolen: 
I medlemsbladet Folkeskolen kan du fortsat følge med i, hvad der sker i folkeskolen 
og i foreningen. Ligesom du stadig kan få læserbreve og andre indlæg optaget i bla-
det. 
Email: Folkeskolen@dlf.org 
Hjemmeside: www.Folkeskolen.dk 
 

Råd og vejledning: 
Hvis du har brug for råd og vejledning fra DLF, skal du henvende dig til kredsen, der 
så om nødvendigt, inddrager DLF’s sekretariat. 
 

Ferie- og rekreationsophold: 
Du og din familie kan holde ferie på foreningens kursusejendomme. Denne mulig-
hed gælder fortrinsvis i skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser mm. 
ved at henvende dig til kursusejendommene. 
Telefonnummeret kan du finde bagest i Folkeskolen, der også med mellemrum har 
annoncer med tilbud om ferieophold på kursusejendommene. 
Hvis din læge har ordineret et rekreationsophold, kan du søge DLFs Understøttel-
seskasse om tilskud til et ophold på kursusejendommen Sixtus. 

 
Sommerhuse: 
 
DLF: 

Danmarks Lærerforening disponerer over seks feriehuse og fem lejligheder, 
som kan lejes af medlemmer og ansatte. 

https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister
https://www.dlf.org/medlem/specielt-for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister
mailto:Folkeskolen@dlf.org
http://www.folkeskolen.dk/


 
Læs mere hér: 
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger 
 
Feriefonden for ansatte i Ishøj Kommune - sommerhuse/ferielejligheder: 
Som pensionist kan du også leje kommunens sommerhuse. Du skal booke via 
https://ishoj.bookhus.dk 
Du logger ind med brugernavn og kode. Hvis du ikke er oprettet som bruger, skal 
du gøre det først. Husk at vælge pensionist/efterlønner ved ansættelsestype. 
Der skal betales depositum ved reservering og derefter restbeløb 2 mdr. før leje. 
Nøglen afhentes på borgmesterkontoret. 
Eneste betingelse er, at du var ansat i Ishøj Kommune umiddelbart inden pensione-
ring. 
 

Seniorkurser: 
Hver sommer arrangerer foreningen 3-dages-kurser for pensionerede medlemmer. 
Kursernes indhold varierer fra år til år. Kurserne afholdes på DLF’s kursusejendom-
me. Foreningen dækker omkostningerne i forbindelse med deltagelse, herunder 
transport. Ægtefæller kan deltage mod betaling af kursusafgift. Læs nærmere om 
kurserne i Folkeskolen i februar/marts. 
 

Nordisk pensionisttræf: 
Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS, arrangerer hvert år et pensionisttræf 
af 5 dages varighed. De nordiske lærerorganisationer afholder træffet på skift. Pri-
sen for deltagelse er skiftende, afhængig af, hvor træffet foregår. DLF yder et min-
dre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræf i Folkeskolen i februar/marts. 
 

Arrangementer i kredsen: 
Kredsen afholder en årlig sommertur og ud over dette arrangement, arrangerer 
pensionistudvalget to ture i årets løb. Kredsen udsender indbydelser til alle pensio-
nister om turene.  
 

Forhandling af pension: 
DLF er din forhandlingsberettigede organisation. Når foreningen forhandler løn, 
kan det have afsmittende virkning på din pension. 
 

Understøttelse: 
DLF har en understøttelseskasse, der finansieres af foreningens indtægter. Med-
lemmer samt efterlevende ægtefæller og børn under 18 år kan søge om understøt-
telse. Støtten gives som et engangsbeløb. Du kan få nærmere oplysning i kreds 18. 
 
 

https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger
https://ishoj.bookhus.dk/


Stemmeret og indflydelse: 
Du har fortsat stemmeret og kan påvirke beslutningerne i kredsen. På den måde 
har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere. 
Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede på kongressen. Du er 
med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede – og du kan 
selv vælges til tillidsposter i foreningen. 
 

Vestegnsmøder: 
Kreds 18’s pensionister udpeger 2 pensionister til fraktion 4’s møder på Vestegnen. 
Møderne afholdes 2 gange om året og der udsendes et referat fra møderne til alle 
pensionister. 
  

Pensionist-medlemskort: 
Alle medlemmer i fraktion 4 modtager et særligt medlemskort. Dette kort doku-
menterer, at du er pensionist og dermed måske berettiget til særlig rabat ved f.eks. 
museumsbesøg. Kortet er affattet på både dansk og engelsk. 
 

Huskeliste: 
 

ATP: 
Når du bliver folkepensionist, har du ret til udbetalinger fra ATP. ATP sender dig au-
tomatisk et skema. Men det kan svigte! I det tilfælde skal du rette henvendelse til: 
 
ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Tlfnr. 70 11 12 13, mail: atp@atp.dk  
 

Skat: 
Det kan være hensigtsmæssigt for dig at få ændret din forskudsregistrering, når du 
overgår til pension. Tal med skatteforvaltningen om det. 
 

Forsikringer: 
Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber, bl.a. Lærerstandens Brandfor-
sikring, har nedsat forsikringspræmie for pensionister. 
 

Gruppeliv: 
Som førtidspensionist kan du vælge, om du vil fortsætte i foreningens gruppelivs-
forsikring til du fylder 70 år, eller om du vil ophæve den. 
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