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Medlemskab og kontingent 

Når du bliver pensionist/efterlønner, kan du 
stadig være medlem af Danmarks Lærerfor-
ening (DLF). Som medlem af DLF er du  
samtidig medlem af Rødovre Lærerforening 
(RLF). Du kan dog søge om overflytning til 
den lokale kreds i dit bopælsområde.  

Hvis du fortsat ønsker medlemskab, skal du 
inden, du bliver pensioneret eller går på ef-
terløn rette henvendelse til kredskontoret 
som så sørger for at få reguleret dit kontin-
gent og din overgang til fraktion 4 

Som medlem af fraktion 4 betaler du mindre i 
kontingent. Den aktuelle sats kan læses på: 
kredsens hjemmeside: www.kreds17.dk 
Kontingentet betales i januar for hele året. 

Som medlem modtager du fortsat medlems-
bladet Folkeskolen og 17Info. 

Udmeldelse 

Ønsker du ikke længere at være medlem, skal 
du udmelde dig hos DLF. Udmelding  
foretages skriftlig med en måneds varsel til  
udgangen af et kvartal. 

Rådgivning 

Har du som fraktion 4-medlem brug for råd 
og vejledning i foreningsanliggender, bør du 
henvende dig til kredskontoret, som om nød-
vendigt inddrager DLF’s sekretariat. 

Seniorgruppen i RLF 

På den årlige generalforsamling (i marts/
april) vælges 5 medlemmer til seniorgrup-
pens bestyrelse. Bestyrelsen arrangerer  
- i samarbejde med RLFs kredsstyrelse -  
møder og arrangementer for seniorgruppens 
medlemmer (fraktion 4). 

Ferieophold — sommerhuse 

Du kan med din familie leje dig ind på  
foreningens kursusejendomme. Denne  
mulighed foreligger fortrinsvis i  
skoleferierne.  
Du kan få nærmere oplysninger om priser 
ved henvendelse  til kursusejendommene. 
Telefonnummer/adresser findes bagest i 
Folkeskolen. 

Foreningen har 6 sommerhuse til udlejning, 
der fortrinsvis kan lejes uden for skole-
ferierne. Reservation foregår online via  
DLFs hjemmeside. 

Seniorkurser 

Hver sommer arrangerer foreningen 4—5 
kurser for fraktions 4s medlemmer.  
Kurserne har fagligt og kulturelt indhold og 
afholdes på foreningens kursusejendomme. 
Kurserne annonceres i Folkeskolen ultimo 
februar. Foreningen dækker rejse og ophold. 
Skattefri rejsegodtgørelse efter statens     
satser kan søges hos RLFs kasserer mod  
dokumentation for deltagelse.  

Nordisk pensionisttræf  

Nordisk Lærerorganisationers Samråd 
(NLS) arrangerer hver sommer et  
pensionisttræf af 5 dages varighed. Træffet  
afholdes på skift af de nordiske lærer-
organisationer. DLF yder et mindre tilskud. 
Tid og sted bekendtgøres i Folkeskolen i  
februar/marts måned.  
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