
Velkomstfolder for nye medlemmer i  

Rødovre Lærerforening 

Fem gode grunde til at være medlem af Danmarks Lærerforening: 

  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, hvis du får problemer i forbindelse med dit arbejde 

  Du får indflydelse på den politik, som din lokale kreds og foreningen fører, 

 og er på den måde med til at påvirke vilkårene for dit arbejde 

 Du har adgang til foreningens mange medlemsfordele 

Rødovre Lærerforening 

Tæbyvej 5C, 2610 Rødovre 

Telefon: 36705517 

E-mail: 017@dlf.org 

Hjemmeside: www.kreds17.dk 

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 9.00 til 15.00 

Fredag 9:00  til 13:00 

 

 

 

 

Hjemmeside, informationer, sociale medier og medlemsblad fra DLF 

På foreningens hjemmeside og på Facebook bringer vi aktuelle nyheder, som vi 

ligeledes sender ud til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne.  

Nyhedsbrevet 17info - udkommer ca. fire gange årligt. Som medlem af DLF modtager 

du  fagbladet Folkeskolen. 

Iøvrigt 

 Få et godt tilbud fra Lån & Spar bank 

 Få et godt tilbud på forsikring hos Lærerstandens Brandforsikring 

 Få rabatter som medlem af Forbrugsforeningen 

 

Et medlemskab er til fordel for dig og for fællesskabet! 

Manglende medlemskab betyder en mangel på forsikring for den enkelte, når 

behovet for rådgivning eller støtte opstår, samtidig er det med til at svække hele 

lærerstanden. I sidste ende gavner det  ikke fællesskabet, at du ikke er medlem. Du 

mister indflydelse på de tiltag, der iværksættes i Rødovre Kommune og på den lokale 

arbejdsplads, da det er tillidsrepræsentanterne lokalt og centralt, der sidder i MED-

udvalgene, hvor blandt andet regningslinjer for din arbejdsplads besluttes. 

Kontingentet er fradragsberettiget efter gældende skatteregler. 

 

På vegne af Rødovre Lærerforening 

Anders Liltorp 

formand 



 

Fordelen ved at  være medlem af en fagforening, der sidder med ved 

overenskomstforhandlingerne? 

 De sørger for ordentlige lønforhold. Overenskomsten fastlægger udgangspunktet 

for lønnen. 

 De sørger for gode rammer for barsel. Overenskomsten sikrer dig ret til at gå på 

barsel med løn. 

 De sørger for ordnede pensionsforhold, ikke kun når du har alderen til at gå på 

pension, men giver dig også en forsikring, så du og din familie er sikret pension, 

hvis du mister din arbejdsevne. 

 De har sørget for en ekstra uges ferie. Loven giver dig ret til 5 ugers ferie om året. 

Den sjette ferieuge er forhandlet på plads gennem overenskomsterne. 

 

Om Rødovre Lærerforening (RLF): 

Rødovre Lærerforening - kreds 17 - er en lokalkreds under Danmarks 

Lærerforening (DLF). Foreningen organiserer ca. 600 lærere, 

børnehaveklasselærere, tale-høre lærere, psykologer, konsulenter og pensionister.  

RLF er et fagligt aktivt fællesskab med forskellige medlemsaktiviter, der 

henvender sig til vores medlemsgrupper. Foreningens formål er at varetage 

medlemmernes pædagogiske, arbejdsmæssige og økonomiske interesser. 

Som medlem har du mange fordele, men vigtigst er, at du er med til at 

styrke fællesskabet ude på arbejdspladsen og i foreningen. 

Foreningen har ligeledes en meget aktiv pensionistafdeling. 

Læs mere på RLF hjemmeside:  http://www.kreds17.dk/politik/pensionister 

 

 

 

 

 

Som medlem af Rødovre Lærerforening, kan vi hjælpe dig med: 

Rådgivning: 

 Få rådgivning fra kredskontoret fx i forbindelse med barsel, orlov, 

pension, løn, sygdom og arbejdstid  

 Få juridisk bistand, hvis der rejses sag mod dig i forbindelse med dit 

arbejde 

 Få rådgivning i arbejdsskadesager  

 Få psykologrådgivning via DLF´s Rådgivningen.  

 Få støtte, hvis du bliver ramt af langtidssygdom, i forbindelse med møder 

i jobcentret 

Medindflydelse, kurser og fællesskab: 

Du kan deltage i foreningens demokratiske proces, ved at møde frem til 

RLF´s generalforsamlinger og få medindflydelse. Du kan være med til at 

påvirke de politiske beslutninger, således at de bliver til størst gavn for 

medlemmerne i RLF. Vi afholder medlemsarrangementer, fester, samt 

sammenkomster med faglig karakter. 

Medlemstilbud:  

 Leje DFL´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 

opbligatoriske gruppelivsordning, du har i kommunen  

 Få mulighed for at leje en lejlighed i DLF´s ejendomme jf. de gælende 

principper for udlejning. 

 


