
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om 
kontoret  
 
 
 
 

                                             
 

Roskilde Lærerforening 
 



 
Kredskontorets åbningstid 

 
Mandag kl. 9.00 – 15.00 

Tirsdag kl. 9.00 – 15.00 

Onsdag kl. 9.00 – 15.00 

Torsdag kl. 9.00 – 15.00 

Fredag kl. 9.00 – 13.00 
 
 
 
 

Roskilde Lærerforening  
Møllehusvej 8 
4000 Roskilde 

 

Tlf. 4635 0418 
Mail 041@dlf.org  

Find Roskilde Lærerforening på facebook 
 
 

 

www.roskildelaererforening.dk  
 

 

Charlotte Drue 
Sekretær/webmaster 

mailto:041@dlf.org
http://www.roskildelaererforening.dk/


 
Arbejdsområderne på kontoret er fordelt 

således på følgende personer pr. 1.8.2013: 
 

 

 

Peter Hansen 
Formand 

 

 

Tina Svarre Hasselager 

Næstformand 
 
Organisationsområdet  

 

 

Rune Kent 
Kasserer 
 
Overenskomstområdet, herunder arbejdsmiljø 

 

 

Karen Asholt Pedersen 
Sagsbehandler 
 
Skole- og uddannelsespolitiske område 

 
 
 
 



Fordele ved medlemskab 

Danmarks Lærerforening varetager dine pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser. 
Foreningen arbejder for de bedst mulige overenskomster og arbejdstidsaftaler - og for at sikre 
folkeskolens udvikling, så I lærere får de bedst mulige rammer for jeres arbejde. 

Rådgivning 
Som medlem får du gratis svar på alle spørgsmål, der har med din ansættelse og dine 
arbejdsforhold at gøre. 

Din tillidsrepræsentant vil oftest kunne hjælpe dig. Tillidsrepræsentanten er foreningens 
repræsentant på skolen og uddannet til at varetage dine interesser. Hvis tillidsrepræsentanten ikke 
kan hjælpe dig, vil kredsen blive inddraget. Du kan enten henvende dig direkte eller få din 
tillidsrepræsentant til at gøre det. 

Hvis du har problemer med en arbejdsskade eller med det psykiske arbejdsmiljø, kan du henvende 
dig direkte til foreningen. I sager om psykisk arbejdsmiljø er der mulighed for at du kan få tilbud om 
professionel hjælp. 

Servicelinjen  
Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig med et problem, kan du ringe til Servicelinjen. Du 
får ikke rådgivning om selve sagen, men oplysning om, hvor du skal henvende dig: om det er i 
kredsen, a-kassen, Lærernes Pension eller et fjerde sted. Du får selvfølgelig også telefonnummer 
og oplysning om åbningstider.  

Servicelinjen: 3369 6300, ma-tor 8:30-16:00, fre 8:30-15:00 

Ansvarsforsikring 
Som medlem af Danmarks Lærerforening er du omfattet af den kollektive ansvarsforsikring. Det 
betyder, at du er dækket mod det erstatningsansvar, som du kan pådrage dig ved at beskadige 
ting eller personer under dit arbejde som lærer. Forsikringen dækker også lærerstuderende i 
praktik. 

Mulighed for understøttelse 
Medlemmer, der er kommet i økonomisk nød, kan søge om hjælp fra Danmarks Lærerforenings 
Understøttelseskasse. I vedtægterne kan du se, hvem der kan komme i betragtning. 
  

Folkeskolen 
Du får tilsendt medlemsbladet Folkeskolen 43 gange om året - og kan løbende følge med på 
bladets hjemmeside, der opdateres på daglig basis.  
  

Andre fordele  
Som medlem af DLF har du mulighed for at tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring 
(LB), låne penge på fordelagtige vilkår eller tegne en gruppelivsforsikring. Du kan også blive 
medlem af Lærerbogklubben og Forbrugsforeningen af 1886. 

 

http://www.dlf.org/sitemod/moduler/index.asp?pid=15550
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