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Fordele ved medlemskab 
Som medlem af Vallensbæk Lærerkreds og Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i 
ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår såvel kommunalt som nationalt. Kommer du i 
knibe på arbejdspladsen, kan du hente hjælp i foreningen. 
 

Rådgivning 
Som medlem får du gratis svar på alle spørgsmål, der har med din ansættelse og dine arbejdsforhold 
at gøre. 
Din tillidsrepræsentant vil oftest kunne hjælpe dig. Tillidsrepræsentanten er foreningens repræsentant 
på skolen og uddannet til at varetage dine interesser. 
Hvis tillidsrepræsentanten ikke kan hjælpe dig, vil Vallensbæk Lærerkreds blive inddraget. Du kan 
enten henvende dig direkte eller få din tillidsrepræsentant til at gøre det. 

 
Arbejdsmiljø 
Hvis du har problemer med en arbejdsskade eller med det psykiske arbejdsmiljø, kan du henvende 
dig direkte til Vallensbæk Lærerkreds eller DLF. I sager om psykisk arbejdsmiljø er der mulighed for, 
at du kan få tilbud om professionel hjælp. Her er din sikkerhedsrepræsentant en central person. 

 
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. 

 
Medlemsblade 
Du får tilsendt Medlemsbladet Folkeskolen - og kan løbende følge med på bladets hjemmeside, der 
opdateres dagligt. 

 

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. 
 

5 gode grunde til at melde sig ind 
 Vi arbejder for, at eleverne har en god skole og medlemmerne en god arbejdsplads. 

 Vi arbejder for, at du har gode løn- og ansættelsesvilkår. 

 Vi hjælper dig, hvis du får problemer i forbindelse med dit arbejde. 

 Du får indflydelse på den politik, som Vallensbæk Lærerkreds og Danmarks Lærerforening 
fører, og er på den måde med til at påvirke vilkårene for dit arbejde. 

 Du har adgang til foreningens mange fordele blandt andet en favorabel gruppelivsordning. 
 
Find endnu flere grunde på www.dlf.org 
 
 

http://www.dlf.org/
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Andre fordele 
Som medlem har du mulighed for: 

 At tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring (LB). 

 Låne penge på fordelagtige vilkår i tjenestemændenes låneforening. 

 Tegne en frivillig gruppelivsforsikring. 

 Blive medlem af Forbrugsforeningen af 1886. 

 Leje af foreningens feriehuse. 

 At deltage i kurser fra både Vallensbæk Lærerkreds og Danmarks Lærerforening. 
 
 
 
 


