
 

Slagelse Lærerkreds  - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse 

Tlf. 58 52 82 88      e-mail: 054@dlf.org     

www.slagelselærerkreds.dk  

Bliv ven med Slagelse Lærerkreds  

på Facebook 

Hvorfor være medlem  af  

Danmarks Lærerforening? 



 

 

S lagelse Lærerkreds varetager alle medlemmers pædagogiske, 

økonomiske og tjenstlige interesser f.eks. ved at 

 

 Have aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsforhold i Slagelse 

Kommune  

 Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved kla-

gesager og afskedigelsessager 

 Du kan få rådgivning af sagsbehandler ansat i Slagelse Lærerkreds 

 Du kan få rådgivning i spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø og evt. 

visiteres til psykologhjælp betalt af DLF 

 Du har en tillidsrepræsentant , der er veluddannet af DLF 

 Du kan søge om økonomisk støtte fra DLF´s understøttelseskasse, 

hvis du kommer i en vanskelig økonomisk situation 

 Du er som medlem sikret, at DLF har høringsret i forbindelse med 

afsked 

 Du kan leje foreningens sommerhuse/boliger til en favorabel pris 

 Du vil blive orienteret om væsentlige forhold både lokalt og centralt 

fra DLF 

 

E t medlemskab er både til gavn og glæde for den enkelte 

og for fællesskabet f.eks. ved at kredsen: 

 

 Er en vigtig forhandler, når rammerne omkring løn– og  

 arbejdsforhold aftales med Slagelse kommune 

 Har veluddannede tillidsrepræsentanter på hver arbejdsplads 

 Kan bruges som daglig sparringspartner  

 Giver mulighed for deltagelse i kurser og møder 

 

 

S om medlem af en faglig organisation er den enkelte ikke ale-

ne med sine synspunkter, men sammen med mange andre, 

der har de samme interesser.  

 

M edlemmerne i Slagelse Lærerkreds er bredt sammensat af 

lærere, bh.-klasseledere, UU-vejledere, talehørekonsulen-

ter, psykologer og konsulenter. 

 

H vis du også mener, at Slagelse Lærerkreds er bedst til 

det, så er du selvfølgelig medlem af Danmarks Lærerfor-

ening.  

 Dermed er du med til at yde til fællesskabets arbejde, 

frem for kun at nyde frugten af andres indsats og beta-

ling.  

 Husk, at det er tidligere tiders forhandlinger, der har 

gjort, at vi f.eks. i dag har ret til 6 ugers ferie med løn, 

opsigelsesvarsler, barsel og ansættelsesbrev.  

 Kan vi forvente, at det bare vil fortsætte?  

 

S e flere fordele på Slagelse Lærerkreds hjemmeside: 

www.slagelselærerkreds.dk 


