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Lolland-Falsters Lærerforening har den 8.-9. november deltaget i Danmarks Lærerforenings kongres.
Nogle spændende dage med masser af debat og gode diskussioner med kollegaer om DLF´s fremtidig
strategi og retning.
Nedenfor kan du læse om de vigtigste emner. Vil du læse de enkelte kongresvedtagelser og resolutioner
skal du bare klikke på linket.
Derudover er der en oplistning af de medlemsfordele der er, hvis man er i en økonomiske klemt situation.

Inklusion
Den fejlslagne inklusion og den stigende mistrivsel er de største udfordringer i folkeskolen. Lærerne spiller en helt afgørende rolle i at sikre, at alle elever får den undervisning, de har
krav på. Men ressourcer, rammer og ambitioner hænger ikke
sammen. Det blev derfor vedtaget, at Danmarks Lærerforening
skal arbejde for et systematisk og forpligtende samarbejde nationalt, kommunalt og på den enkelte skole. Du kan herunder
læse kongresvedtagelsen og den resolution der blev vedtaget.
Vedtagelse: 3.3 - Forslag til kongresvedtagelse ”Næste skridt i foreningens arbejde med inklusion” (dlf.org)

Resolution: DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar! - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere

Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv.
Efter en god og til tider også skarp debat om lærernes arbejdsliv blev nedenstående stemt til vedtagelse.
4.1 - Kongresvedtagelse om implementering af A20 (dlf.org)

Lolland-Falsters Lærerforening vil derfor opfordre vores 2
kommuner til, at vi udvider vores gode samarbejde omkring
løsningen af de kæmpe udfordringer, der er i folkeskolen. Kun
i fællesskab med skolelederne og de andre interessenter omkring skolen, kan vi løse folkeskolens udfordringer. Lærernes
arbejdsmiljø og mulighed for at lykkes med kerneopgaven,
hænger nøje sammen med elevernes læring og trivsel.
God skole laver vi sammen!

Vedtægter:
Der var på kongressen stillet tre
ændringsforslag til vedtægterne i
DLF.
• At DLF overgik til at
holde kongres hvert andet
år. Dette blev stemt ned.
• At man på de enkelte
kredses generalforsamling
kunne beslutte, om kredsstyrelsen skal være valgt
for 2 eller 4 år. Dette blev
også stemt ned
• Det sidste forslag om at
ændring, hvordan vi vælger hovedstyrelsen blev
trukket tilbage, inden det
kom til afstemning.

Foreningens økonomiske medlemsfordele
•

•

•

•

•

Mulighed for medlemslån på op til 200.000 kr. til en fordelagtig rente. Man
skal ikke oplyse om formålet med lånet, der blot kræver en almindelig kreditvurdering.
Mulighed for midlertidig kontingentnedsættelse eller -fritagelse, hvis man
f.eks. er på barsel, er i fleksjob eller er ledig. Man kan desuden blive helt fritaget for kontingent, hvis man har orlov uden løn, har mistet retten til dagpenge
eller står i en ekstraordinær situation som alvorlig sygdom eller tvangsauktion.
Mulighed for støtte via Understøttelseskassen til medlemmer i en ekstraordinær vanskelig situation. Det kan f.eks. være generel økonomisk støtte, støtte til
psykologsamtaler eller til rekreationsophold på foreningens kursuscentre.
Særlige medlemsfordele hos Lån og Spar Bank – f.eks. 4% i rente (fra 7. november 2022) på de første 50.000 kr. på lønkontoen og særlig lav rente på billån. Lån & Spar tilbyder også medlemmer muligheden for gennemgang af og
rådgivning i forhold til husstandens økonomi.
Frivillig gruppelivsforsikring med højere dækning end den almindelige gruppelivsforsikring, som man automatisk har via sin ansættelse. Hvis der sker
dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde
den samme levestandard.

Se alle medlemsfordele på DLF’s hjemmeside: dlf.org/medlem/medlemsfordele.

På vegne af kredsstyrelsen
Rene´ Rygaard
Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening
Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/
og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

