•

•

•

•

Du kan optage lån i DLF’s låneafdeling.

Du kan optage billige lån i Tjenestemændenes Låneforening.

Du kan tegne gruppelivsforsikring til en
favorabel pris.

DLF har kollektiv ansvarsforsikring, og
den er du som medlem omfattet af.

•

Du kan deltage i medlemskurser på
DLF’s kursusejendomme.

•

Du kan leje DLF’s sommerhuse/boliger.

•

Du får DLF’s medlemsblad Folkeskolen.

Formand
René Rygaard
E-mail: RRJE@dlf.org

Lolland-Falsters
Gartnervænget 4
4800 Nykøbing
E-mail: 068@dlf.org
Tlf. 5482 2564

Lærerforening
Falster

Næstformand, FTR Lolland
Susanne Køhler
E-mail: SUKO@dlf.org
FTR GBS , Organisationssudvalget
Kim Due Christiansen
E-mail: KDCH@dlf.org

Derfor bør du
være medlem af
DLF

Undervisningsudvalget
Birgitte Bertelsen
E-mail: BIBE@dlf.org
Arbejdsmiljø ansvarlig, digitale medier
Bo Groth Rasmussen
E-mail: bgra@dlf.org
Konsulent
Karina Ørum
E-mail: Kbor@dlf.org
Faglig sagsbehandler
Heidi Johansen
E-mail: Hejo@dlf.org

En forening der favner bredt
Besøg DLF’s hjemmeside
www.dlf.org
Eller følg DLF på Facebook:

www.facebook.com/
dlforg/

Lolland-Falsters Lærerforening
Gartnervænget 4
4800 Nykøbing Falster
E-mail: 068@dlf.org
Tlf. 5482 2564
www.kreds68.dk

Som lærer, Børnehaveklassseleder eller ansat på SOSU bør du
være medlem af Kreds 068 i DLF
fordi:

Som lærer eller børnehaveklasseleder bør du være medlem af DLF
fordi:
•

DLF varetager dine løn og arbejdsmæssige
interesser.

•

DLF har aftaleretten i forhold til din løn og
ansættelse.

Medlemmerne fortæller

•

I forbindelse med min sygdom og
fratrædelse fik jeg rigtig god hjælp.
Jeg fik mulighed for coaching af kredsens konsulent. Og foreningens jurist
forhandlede et godt og fair forlig til
mig. Jeg følte mig velinformeret under hele forløbet.

DLF kan rådgive og give dig juridisk assistance i forbindelse med klager eller afskedigelse.

•

DLF’s understøttelseskasse kan give økonomisk støtte til medlemmer i en økonomisk vanskelig situation.

•

Du får løbende information via mail, fra
din TR, Kreds 68’s hjemmeside/Facebookside, på Folkeskolen.dk samt på DLF’s
hjemmeside.

•

Under strejke eller lockout er du sikret
økonomisk kompensation.

•

DLF har høringsret ved afskedigelsessager.

•

DLF deltager i samfundsdebatten uden at
være partipolitisk.

• Konsulenten/faglig sagsbehandler i Lolland-Falsters-Lærerforening kan rådgive
dig i forhold til løn, ansættelse, arbejdsmiljø, stress, sygdom, og efterløn m.m.

• Konsulenten/faglig sagsbehandler og
kredsstyrelsens medlemmer har detaljeret
kendskab til lokale forhold.

• Din TR rådgiver dig i tjenstlige forhold.

• Din TR modtager løbende faglig ajourføring via møder og kurser i Kreds 68.

Anja Nielsen
• Din TR arrangerer faglige klubmøder, hvor
du har mulighed for at drøfte vilkårene på
din arbejdsplads.

Jeg fik hjælp af understøttelseskassen
ved min søns konfirmation
Malene Hjøllund

• Kredsen arrangerer relevante medlemsmøder og udgiver Kredsnyt.

• Kredsen har kompetence til at forhandle
dine løn– og arbejdsforhold i henholdsvis
Lolland og Guldborgsund kommuner.
Besøg vores hjemmeside
www.kreds68.org/
Eller følg os på Facebook:
www.facebook.com/Lolland-FalstersLærerforening

Jeg synes, at der bliver taget godt
hånd om os i lokalkredsen, hvor jeg
altid har følt mig velkommen. Også
selvom jeg hører til en af de mindre
medlemsgrupper.
Mathilde Krog Maaløe
Min TR hjalp mig med min lønseddel
og fandt 3.500 kr. til mig.
Lise Hartkopp

