
Silkeborg Lærerforening
–  velkommen i et stærkt lokalt og fagprofessionelt fællesskab

Silkeborg Lærerforening er din lokale afde
ling af Danmarks Lærerforening.  
Vi er til for dig, der arbejder med skole  
og undervisning i Silkeborg Kommune

silkeborglaererforening.dk→

https://www.silkeborglaererforening.dk/


Os i foreningen 
Medlemmerne
Vi er ca. 1000 aktive medlemmer i Silkeborg Lærerforening fordelt på 
24 folkeskoler, KUI (UU-vejledning), Lysbro Uddannelsescenter, Dybkær 
Specialskole, PPL og Hammel Nerocenter samt en dejlig stor flok aktive 
pensionister. 

Tillidsrepræsentanterne
På alle skoler/arbejdspladser er en tillidsrepræsentant, som repræsenterer 
Danmarks Lærerforening. Tillidsrepræsentanten har uvurderlig betydning 
som din direkte kontakt til foreningen.

Kredsstyrelsen 
Foreningen ledes af en kredsstyrelse på syv personer, der vælges hvert 
andet år på generalforsamlingen. Styrelsen mødes løbende og er beslut-
ningsdygtig for lokalkredsens arbejde. 
Siden 2020 har kredsstyrelsen bestået af:
• Charlotte Studtmund, lærer på Hvinningdalskolen
• Mai-Britt Holmgaard Bak, AMR og lærer på Dybkærskolen
• Thomas Lund Jørgensen, TR og lærer på Skægkærskolen
• Henrik Steffens, lærer på Sølystskolen
• Niels Jørgen Jensen, formand og sagsbehandler
• Morten Dalsgaard, kasserer og sagsbehandler
• Trine Falck Steen, næstformand og sagsbehandler

Niels Jørgen Jensen 
formand, hoved
styrelsesmedlem  
og sagsbehandler

Trine Falck Steen 
næstformand og 
sagsbehandler

Morten Dalsgaard 
kredskasserer og 
sagsbehandler

Lone Degnbol  
Jensen 
sekretær

Kredskontoret
På kredskontoret på Skoletorvet er vi til daglig fire personer.



Hvis – så …
I et langt lærerliv kan du få brug for din fagforening. 

Vi kan fx hjælpe dig:
•  Hvis du har et svært psykisk arbejdsmiljø - så kan du få rådgivning og evt. 

psykologhjælp betalt af DLF.
•  Hvis du indkaldes til rundbordssamtale - så deltager vi gerne som bisidder.
•  Hvis du kommer i problemer på din arbejdsplads - så er du sikret rådgiv-

ning og mulighed for juridisk assistance ved klagesager/afskedigelsessager. 
•  Hvis du gerne vil have tjekket din lønseddel - gør vi det.  
•  Hvis du bliver varslet afskediget - så har DLF høringsret, og vi har mulighed 

for at aftale bedre vilkår for dig. 
•  Hvis vi rammes af lockout eller skal strejke - så er du som medlem sikret 

økonomisk støtte.
•  Hvis du kommer i en vanskelig økonomisk situation - så kan du søge 

økonomisk støtte i DLF’s understøttelseskasse. 

Ud over at hjælpe dig i din personlige situation kan Danmarks Lærerfor
ening også være med til at sætte en pædagogisk retning for skolen. Det 
kan fx handle om:
• Skolepolitisk debat f.eks. Folkeskoleidealet
• Meningsgivende nationale test
• Udviklingsprojekter med den lokale kommune
• Kursusvirksomhed for medlemmer
• Pædagogiske bogudgivelser
• Løbende sparring med medlemmer og tillidsvalgte på de lokale skoler
• Og meget andet …

”  Jeg er medlem Silkeborg Lærerforening, fordi jeg synes at 
det er vigtigt at have en forening i ryggen, som taler vores 
sag og som løfter samfundets syn på vores erhverv igennem 
skoledebatten. Det er desuden betryggende at være medlem 
i Silkeborg lærerforening, da de sørger for at mine løn- og 
arbejdsforhold er ordentlige, så jeg selv kan bruge mere tid 
og fokus på det jeg elsker - Nemlig at undervise børn. 

Heine Vibe Grevse

”



Fra det enkelte medlem til  
det store fællesskab
Der er en lige linje fra DLF på Vandkunsten til os på Skoletorvet til tillidsre-
præsentanterne på skolerne/arbejdspladserne og til det enkelte medlem.

Faglig Klub er medlemmerne på den enkelte skoles mødeforum. Tillidsre-
præsentanterne (TR) indkalder til møder i Faglig Klub, hvor arbejdsforhold 
og indflydelsen på skolens udvikling kan drøftes. Under ledelse af TR kan 
I drøfte arbejdsmiljø, forhold i lærerjobbet eller i forbindelse med over-
enskomstforhandlinger drøfte krav til kommende forhandlingerne.  TR kan 
gennem Faglig Klub indhente sit mandat, når TR mødes med skoleledelsen 
om skoleplanen, som det er beskrevet i A20, eller andre aftaler. 

Danmarks Lærerforening sikrer tillidsrepræsentanterne en grunduddannelse 
og følger løbende TR-møder og TR-kurser, så du som medlem hele tiden er 
sikret den bedste hjælp og støtte på skolen.



Involverende fagforeningsarbejde
Gode arbejdsvilkår og en ordentlig løn oparbejdes gennem mange år. I 
Silkeborg Lærerforening står vi på skuldrene af de tidligere fagpolitiske aktive 
i den lokale kreds, som gennem mange år har lagt et stort arbejde netop her.

I Silkeborg Lærerforening har vi et stort ønske om at involvere medlemmerne, 
så vi som en fælles fagforening kan samarbejde om at skabe positive foran-
dringer på jeres arbejdspladser. Det involverende arbejde er også nødven-
digt, når vi skal have politikere til at forstå en lærers dagligdag, eller når vi 
udmønter Silkeborgaftalen.

Vi er også meget interesserede i den dagligdag og de problemstillinger og 
udfordringer, I oplever, samt ikke mindst de løsninger, I finder og ønsker. Den 
viden, vi får direkte fra jer som medlemmer eller via tillidsrepræsentanterne 
på fx faglige klubmøder, fra sagsbehandlingen eller ved andre henvendelser, 
er vigtig for vores arbejde. Den fælles viden og erfaringerne, indsamlet på 
tværs af skolerne i Silkeborg, indgår i det strategiske udviklende samarbejde 
i DLF, og vi bruger det helt konkret i vores fagpolitiske arbejde med at sikre 
bedre arbejdsforhold gennem aftaler med kommunen.

Silkeborgaftalen 
I samarbejde med Silkeborg Kommune har Silkeborg Lærerforening gennem 
årene været i stand til at lave lokale aftaler om arbejdstid. Indenfor rammen 
af Silkeborg Lærerforening har vi været i stand til at understøtte hinanden 
som lærere og derigennem skabt bedre arbejdsvilkår for jer på skolerne. 

Arbejdstidsaftale
Arbejdstiden for lærerne i folkeskolen har i den grad været et stort arbejds-
område for DLF og for Silkeborg Lærerforening. Arbejdstiden har været 
udfordret af de kommunale arbejdsgivere, som i 2013 resulterede i en 
omfattende lockout. Målet med det fagpolitiske arbejde har været at skabe 
gennemsigtighed, gennemskuelighed og balance mellem de opgaver, en 
lærer får tildelt, og den tid, læreren får til at udføre opgaverne i. Med A20 er 
det lykkes DLF på landsplan at sætte aftrykket på, hvordan lærernes arbejds-
tid forhandles.



Medlemsfordele og -tilbud
Som medlem af DLF får du adgang til en lang række  
konkrete medlemsfordele, fx:
• Fagbladet Folkeskolen og DLF’s lærerkalender 
• Åbne medlemskurser på DLF’s kursusejendomme 
• Mulighed for leje af  foreningens sommerhuse/boliger
• Favorabel pris for frivillig gruppelivsforsikring
• DLF’s kollektive ansvarsforsikring
•  Markedets billigste lån i Tjenestemændenes Låneforening  

(gælder også OK-ansatte)
• Mulighed for brug af DLF’s låneafdeling
•  Aktiv pensionistforening, Fraktion 4, med møder, udflugter og arrangementer.

Du har også indflydelse i Lærernes Centralorganisation (LC), Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH), internationale lærerorganisationer og arbejdsmiljørådet. 

Læs mere på dlf.org/medlem/medlemsfordele

Som lærer og medlem af DLF kan du også deltage i andre lærerfællesskaber:

DLF/a - Lærernes a-kasse 
A-kassen er en forsikringsordning, som sikrer dig, hvis du bliver ledig. A-kassen 
tilbyder karriererådgivning og vejledning, hvis du mangler job, fx ved forflyttel-
se, fyring, skoleskift, manglende efteruddannelse, efterløn eller andet. Ved 
manglende ferie optjening udbetaler DLF/a dagpenge ved kollektiv ferielukning. 

laka.dk

Lærernes pension 
Indflydelse gennem medlemsfora, mulighed for socialrådgivning, rygtræning 
eller psykologisk bistand? - Rådgiverne i Lærernes pension hjælper gerne!

lppension.dk

→

→

→

https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele
http://www.laka.dk
https://www.lppension.dk/


LB -  Lærerstandens Brandforsikring
Mere end 180.000 har valgt LB, som blev stiftet i 1880 af  
lærerne - for lærerne. LB er et forsikringsselskab for med lemmer, der har 
undervisning som hovederhverv. LB har ingen aktionærer, hvorfor det alene 
er medlemmer, der får del i et eventuelt overskud. Tilvalgsforsikring i Lærer-
nes Ledighedsforsikring sikrer op til 80% af den hidtidige løn og supplerer 
dine dagpenge.

lb.dk

Forbrugsforeningen af 1866 
Rabatter i en lang række (lokale) butikker.

forbrugsforeningen.dk

Lån & Spar
Tilbud om brug af en bank, der giver positive renter på din lønkonto.

lsb.dk

Den danske Lærerstands Begravelseskasse
Begravelsesforsikringer på op til 25.000 kr. Forsikringer kan tegnes inden 
det fyldte 50. år. 

ddlb.dk
 

→

→

→

→

Jeg er medlem, fordi DLF altid er på forkant storpolitisk. 
De holder politikerne ajour med, hvorfor en god arbejds-
tidsaftale for lærerne skaber bedre vilkår for eleverne.

Inger

”

http://www.lb.dk
https://www.forbrugsforeningen.dk/
https://www.lsb.dk/lsb/
http://www.ddlb.dk/


Følg os her:

Følg ’Silkeborg Lærerforening’ på Facebook 

Brug hjemmesiden silkeborglaererforening.dk   

Brug din lokale fagforening
Kredskontorets åbningstid er:
Mandag til torsdag kl. 8.30–14.00  
Fredag kl. 8.30–12.30 

Uden for åbningstiden er du altid velkommen efter aftale.

Du finder os på: 
Hostrupsgade 39 
8600 Silkeborg
T: 86 81 69 00
M: 132@dlf.org

→

Hør formand Niels Jørgen Jensen fortælle om Silkeborg Lærerforening 
og om hvorfor det lokale fællesskab er så afgørende for skolen som 
institution og for lærerne som fagfolk - og som mennesker.

Klik for at se filmen  
på youtube eller  
brug QRkoden

http://www.facebook.com/pages/Silkeborg-L%C3%A6rerforening/373761032715431
http://www.silkeborglaererforening.dk
mailto:132@dlf.org
https://www.youtube.com/watch?v=tzV9xb67TrQ
https://www.facebook.com/Silkeborg-L%C3%A6rerforening-373761032715431
https://www.silkeborglaererforening.dk/

