
 

 

Derfor: 
 

 

 

Danmarks Lærerforening 

 

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en forening 

i ryggen, der altid arbejder for dig. 

Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår. 

Kommer du i knibe på arbejdspladsen, kan du hente hjælp 

her. 

 

Fem gode grunde til at melde dig ind i Danmarks 

Lærerforening: 

 

- Danmarks Lærerforening arbejder for, at eleverne har 

en god skole, så lærerne får en god arbejdsplads. 

- Vi arbejder for, at du har gode løn- og 

ansættelsesvilkår. 

- Vi hjælper dig, hvis du får problemer 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 fordele, bl.a. en 

favorabel gruppelivsordning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kreds 16 

 

Kreds 16 arbejder for at skabe rammer om arbejdet, der 

sikrer dig et professionelt råderum, ved at indgå aftaler, 

der understøtter dette. 

 

Du kan altid henvende dig her med spørgsmål, 

problemer eller forslag til politik, da det er Kreds 16 der 

lokalt varetager interesserne for de medlemmer, der er 

ansat i Høje-Taastrup Kommune. 

 

Vores indstilling er, at der findes ikke dumme 

spørgsmål, og intet problem er for lille til at henvende 

sig til sin fagforening med. 

  

Du betaler kontingent for at få vores hjælp, når du har 

behov for det.  
 



 

Tillidsrepræsentant 

 

Din lokale repræsentant for Danmarks Lærerforening 

er din tillidsrepræsentant, som udover at være 

tillidsrepræsentant også er medlem af kredsstyrelsen i 

Kreds 16. 

 

Din tillidsrepræsentant er en nøgleperson i forbindelse 

med medarbejderindflydelse og medbestemmelse. 

 

Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage dine 

og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen 

på din arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks 

Lærerforenings politik. 

 

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gå 

til din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for 

rådgivning om konkrete arbejdsforhold. 
 

 
 

 

Skal du være medlem? 

 

Ja – selvfølgelig! 

 

 

 

 

se hvorfor  
 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Lærerforening Kreds 16 

Valbyvej 4, 2630 Taastrup 

Tlf. 4352 4560  

mail 016@dlf.org 

www.kreds16.dk 

 

mailto:016@dlf.org
http://www.kreds16.dk/

