Medlem af Danmarks Lærerforening?
JA SELVFØLGELIG!
Se mere på www.kreds25.dk
Kredskontoret kan kontaktes på
025@dlf.org og 43 64 37 07

Lærernes fællesskaber
Fællesskab og solidaritet er en
stærk bestanddel af lærerkulturen.
Allerede i 1874 blev DLF stiftet.
Også på andre felter har lærerne
skabt fællesskaber:
Lærerstandens Brandforsikring
(www.lb.dk)
LB er et forsikringsselskab for
medlemmer, der har undervisning som hovederhverv.
LB har ingen aktionærer, der
skal have udbytte, hvorfor det
alene er medlemmer, der får del
i et eventuelt overskud. Mere
end 180.000 har valgt LB, som
blev stiftet i 1880 af lærerne—
for lærerne.

Lærernes a-kasse (www.dlfa.dk)
Tilbyder en forsikringsordning,
hvor du som medlem er sikret,
når du er ledig.
Lærernes pension
(www.lppension.dk)
Indflydelse gennem medlemsfora.
Forsikring i forbindelse med sygdom.
Forbrugsforeningen af 1866
(www.forbrugsforeningen.dk)
Rabatter i en lang række butikker.
Lån og Spar Bank (www.lsb.dk)
Ejet af bl.a. Lærerstandens Brandforsikring
Lærerstandens Begravelseskasse
(www.ddlb.org)
Begravelsesforsikringer på op til
25.000 kr kan tegnes inden det
fyldte 50. år

Som medlem af Danmarks Lærerforening
(DLF) har du en stærk forening i ryggen.
DLF og Albertslund Lærerkreds varetager
lærernes og børnehaveklasselærernes
pædagogiske, økonomiske og tjenstlige forhold.
Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår
og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på
arbejdspladsen.

Fagforening er fællesskab!

Via din faglige klub giver du
din TR mandat og input til
forhandlinger med ledelsen
og kredsen

Du få bladet
”Folkeskolen”
hver 14. dag og
KNyt en gang om
måneden
DLF har et korps af
jurister og konsulenter,
som rådgiver og hjælper,
når medlemmer får behov
for det.

Din forening er
aktiv i samfundsdebatten
Din TR er uddannet til
at varetage din interesser på din arbejdsplads

Medlemmerne
er i centrum i
DLF
Sammen er
vi stærke

Du får lønkompensation under strejke og
lockout

Din forening
varetager dine
pædagogiske,
økonomiske
og tjenstlige
interesser
Du kan deltage i
åbne medlemsarrangementer,
kredsweekend mm.

Vi har aftaleretten i forhold til
dine løn– og arbejdsforhold

Hvilken hjælp kan jeg få personligt?

Du er sikret rådgivning og
vejledning samt mulighed for
assistance (også juridisk) ved
sygdom samt klage– og
afskedssager.
Du kan få råd
og vejledning i
forbindelse
med
pensionering

Du kan få hjælp
til at forstå og Du kan altid få
tjekke din
rådgivning og personlig
lønseddel
sagsbehandling i
Albertslund Lærerkreds

Du har mange
fordele som
medlem af DLF
og Albertslund
Lærerkreds

Du kan opnå et af
markedets billigste lån og
tegne en frivillig gruppelivsDer er mulighed for at
forsikring til en meget
leje foreningens
favorabel pris
ferieboliger

Jeg er OK!

Du kan få
rådgivning om
dit fysiske og
psykiske
arbejdsmiljø
DLF har høringsret i
forbindelse med
afsked. For ikke
medlemmer er der
ingen hjælp at
hente

