
Lærernes a-kasse - DLF/a 
Lærernes a-kasse tilbyder dig først og fremmest en forsikrings-
ordning, hvor du som medlem er sikret økonomisk, hvis du bliver 
ledig. Lærernes a-kasse har også til opgave at råde og vejlede 
medlemmer, der af den ene eller anden årsag har vanskeligt ved 
at komme ind eller forblive på arbejdsmarkedet, hvad end det 
skyldes mangel på aktuelle job, flytning eller fyringer, skoleluk-

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 ud-
bytte, 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. 
Tilvalgsforsikring i Lærernes Ledighedsforsikring sikrer op til 80% 
af den hidtidige løn. 
 
Lærernes pension (www.lppension.dk) 
Indflydelse gennem medlemsfora.  
 
Forbrugsforeningen af 1866 (www.forbrugsforeningen.dk) 
Rabatter i en lang række (lokale) butikker. 
 
Lån og Sparbank (www.lsb.dk) 
Ejet af bl.a. Lærerstandens Brandforsikring 
 
Lærerstandens Begravelseskasse (www.ddlb.org) 
Begravelsesforsikringer på op til 25.000 kr. Skal tegnes inden det 
fyldte 50. år. 
 

Hvorfor være medlem af DLF  
og Mariagerfjord Lærerkreds? 

• Skal lærerne være med til at præge udviklingen i 
samfundet? 

• Skal lærerne tage aktivt del i skoledebatten såvel 
lokalt, som på landsplan? 

• Skal lærerne være med til at præge og have indfly-
delse på love og bekendtgørelse, der vedrører folke-
skolen? 

• Hvem skal sørge for rammerne omkring lærernes 
arbejde? 

• Hvem skal sørge for ordentlige lønforhold? 
• Hvem skal sørge for, at tillidsrepræsentanten får en 

god uddannelse? 
• Hvem skal være tillidsrepræsentantens daglige spar-

ringspartner? 
• Hvem skal være brandmand, når det virkelig bræn-

der på for en lærer i folkeskolen? 
• Hvem skal stå vagt om uddannelsen af lærere til den 

danske folkeskole? 
• Hvem skal være spydspids i det faglige og pædago-

giske arbejde? 
 
Hvis du mener, at det gør vi bedst og med størst effekt i 
fællesskab, så er du selvfølgelig medlem af Danmarks 
Lærerforening og er med til at yde til fællesskabets arbej-
de, frem for kun at nyde frugten af andres indsats og be-
taling. 
 
 



 

Gode grunde til at være organiseret i Danmarks Lærerfor-
ening / Mariagerfjord Lærerkreds: 
 
Du får løbende informationer fra TR, gennem medlemsbladet Fol-
keskolen, magasinet Undervisere, DLF’s hjemmeside, nyhedsbreve 
fra Mariagerfjord Lærerkreds og Mariagerfjord Lærerkreds’ hjem-
meside: www.151.dlf.org 
 
Flere gode grunde til at være organiseret i Danmarks Lærerfor-
ening / Mariagerfjord Lærerkreds: 
 
• Danmarks Lærerforening varetager lærernes og børnehave-

klasseledernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige inte-
resser 

• DLF er aktive i samfundsdebatten (DLF’s formand er den 
mest citerede faglige leder i Danmark). Vi er partipolitisk uaf-
hængige, men ikke upolitiske 

• DLF har aftaleretten i forhold til dine løn- og arbejdsforhold 
• Du er sikret rådgivning og vejledning samt mulighed for juri-

disk assistance ved klagesager/afskedigelsessager 
• Du kan få rådgivning af Mariagerfjord Lærerkreds’ sagsbe-

handlere.  
• I spørgsmål vedrørende psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgiv-

ning og evt. visiteres til psykologhjælp betalt af DLF 
• Tillidsrepræsentanterne er sikret en grunduddannelse af DLF. 

De deltager løbende i TR-møder og TR-kurser 
• DLF’s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til med-

lemmer i en vanskelig situation 
• Du er under strejke og lock-out sikret lønkompensation 
• DLF har høringsret i forbindelse med afsked. For ikke-

medlemmer er der ingen hjælp at hente. 

Og alle de andre fordele — et overblik 
 
 
• Du er som medlem omfattet af DLF’s kollektive ansvarsforsikring 
 
• Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget favorabel 
         pris. Dødsfaldsdækning fra ca. 600.000 kr. faldende med alderen     
         til 150.000 kr. 
 
• Du kan opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemændenes Lå-

neforening (også for OK-ansatte), og du kan desuden benytte dig 
af DLF’s låneafdeling 

 
• Du får gennem DLF indflydelse i Lærernes Centralorganisation 

(LC) - Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF), de 
internationale lærerorganisationer, arbejdsmiljørådet mv. (DLF har 
over160 repræsentationer) 

 
• Du kan deltage i åbne medlemskurser på vore kursusejendomme 
 
• Pensionerede medlemmer kan deltage i Mariagerfjord Lærerkreds’ 

meget aktive pensionistforening (foredrag, møder, ture mv.) 
 
• Du kan blive medlem af Lærernes bogklub 
 
• Der er mulighed for at leje foreningens sommerhuse/boliger 
 
• DLF’s Lærerkalender udleveres gratis til alle medlemmer 
 
 


