Seniorgruppen
I
Uddannelsesforbundet mødes seniorer fra alle lærergruppens foreninger og sektioner samt ledergruppen og
udgør samlet Uddannelsesforbundets Seniorgruppe.

Ved fusionen i 2008 var der imidlertid allerede 3
velfungerende seniorforeninger:
DTL-Seniorer
LVU-Seniorer og
LvA-Seniorer
Foreninger, der gennem mange år havde skabt nogle
rammer og traditioner for deres medlemmer, som de
ikke umiddelbart syntes, de ønskede at give slip på.

Derfor fortsatte de 3 foreninger deres virke

uforandret, men nu underlagt Seniorgruppen i forbundet. Det blev samtidig aftalt, at hver af de 3 foreninger
stillede med 2 repræsentanter til valget af Seniorgruppens bestyrelse, og at man på sigt skal forsøge at sammensmelte de 3 foreninger.

På Uddannelsesforbundets hjemmeside: www.ud-

dannelsesforbundet.dk kan man finde navne og adresser på Seniorgruppens bestyrelse.

Seniorgruppen......

lægger år til livet og skaber liv i årene.
Vi har alle haft en fortid, hvor arbejdet var en afgørende del af livsindholdet. De sociale relationer, selvtilliden og selvværdet var næsten uløseligt knyttet til
arbejdet. Hver især har vi sikkert meget at glæde os
over fra den tid.
Gennem hele den aktive tilværelse har vores fagforening støttet,
forbedret og udviklet vores vilkår
fagligt, pædagogisk, lønmæssigt
m.m. til en senere tilværelse som senior.
Vi er omkring 1000 medlemmer i seniorgruppen.
Hvorfor nu det? Jo, med Benny Andersen synger vi:
”Fuglene flyver i flok, når de er mange nok”. Deres
forudsætning er, at noget binder dem sammen. De er
blot ikke i stand til at tænke over det. De gør det bare.
Trangen ligger i dem.
Vi, der allerede er med i de tre underliggende
foreninger, har også haft en trang til at søge sammen med andre i samme situation.
Men til forskel fra fuglene var vi i stand til at tænke
over, hvorfor vi gjorde det.
Det gik vel op for os, at det faglige ”håndværk” ikke
fylder så meget i den 3. alder, nu hvor det hele menneske træder i forgrunden. I Seniorgruppen erkender vi dette som noget fuldstændig grundlæggende
- Derfor siger vi også: ”I Seniorgruppen har vi selve livet
i centrum”. Det forpligter og udfordrer os på samme tid.

DTL Seniorer
DTL Seniorer ønsker
•

at arbejde for at sikre Seniorernes økonomiske forhold gennem tilslutning til forhandlingsberettigede organisationer.

•

at bevare kontakten med skolernes lokalforeninger og ledelser.

•

at arrangere sammenkomster for hele foreningen for som Senior at kunne bevare
kontakten med de aktive kolleger.

•

at virke for bevarelse af tilknytningsforholdet til Uddannelsesforbundet som DTL
Senior ved direkte
overførsel fra det
bestående medlemsforhold efter
fratræden fra
aktiv tjeneste.

DTL Seniorer optager alle Uddannelsesforbundets medlemmer, der afskediges med pension.
Endvidere har enker/enkemænd ved et medlems
død ret til medlemskab. Uden stemmeret.
På Uddannelsesforbundets hjemmeside kan du
under seniorgruppen læse mere om DTL-seniorers vedtægter og arrangementer.

LVU Seniorer
”Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisningens Seniorer” optager pensionister og efterlønnere fra Uddannelsesforbundets sektioner..
Seniorforeningen har en lokal forening i hver
af de 5 regioner, som Danmark er opdelt i. De
regionale foreninger har en bestyrelse, der står
for de lokale arrangementer i regionen.
Formændene for de
regionale foreninger
udgør sammen med en
landsformand og en
kasserer, der vælges på
en årlig generalforsamling, en landsbestyrelse.
Landsbestyrelsen udsender et medlemsblad og
arrangerer et ”Seniortræf” en gang om året. Her
mødes medlemmer fra hele landet og nyder
et døgn sammen. Der bydes på foredrag, god
forplejning og en
hyggelig snak med
gamle kolleger. En
tur ud i naturen
og/eller et besøg på
en seværdighed nær
kursusstedet plejer der også at blive plads til. I
forbindelse med Seniortræffet afholdes landsforeningens årlige generalforsamling.
På hjemmesiden: http://www.lvu-seniorer.dk/
kan du læse mere om regionerne og vedtægterne,
samt om de arrangementer der foregår.Her finder
du også navne og adresser på alle bestyrelsesmedlemmer.

LvA Seniorer
Klubbens motto er:
AT PASSE PÅ HINANDEN
ER EN ANDERLEDES MÅDE AT LEVE PÅ !
Seniorklubben har til formål at samle alle efterlønsmodtagere og pensionister, der har undervist
på et AMU center. Klubben arbejder for at være
oplysende og rådgivende, samt for at medlemerne kan mødes i et kammeratligt samvær. 		
Klubben afholder møder og arangementer såvel
landsdækkende som
lokalt og arbejder
gennem ”Danske
Seniorer” på at
forbedre forholdene for pensionister generelt. LvA seniorer er medlem af
Danske Seniorer via Uddannelsesforbundet.
På hjemmesiden http://lvasenior.dk kan du læse
klubbens vedtægter og finde billeder fra flere af
de arrangementer, som har været afholdt.

Fælles for alle seniorer
gælder det at:
Alle medlemmer i de 3 seniorforeninger vælger bestyrelsen i Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet
Alle seniorer modtager ”Uddannelsesbladet” fra forbundet, så de kan følge med
i udviklingen på deres gamle arbejdsområde.
Alle seniorer kan leje alle forbundets feriehuse og lejligheder. Specielt for seniorer gælder, at feriehusene de
sidste 14-dage inden en ønsket udlejningsperiode kan
lejes for 2/3 af den normale leje.
Seniorgruppem er medlem af ”Danske Seniorer”, og alle
medlemmer kan deltage i deres rejser og arrangementer.
Alle seniormedlemmer kan handle gennem Forbrugsforeningen samt oprette en lønkonto i Uddannelsesforbundsbanken på gunstige vilkår. Denne bank er etableret som et samarbejde mellem Uddannelsesforbundet
og Lån og Spar.
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Alle seniorer kan tegne forsikringer i enten LB
(Lærerstandens Brandforsikring) eller TJM (Tjenestemændenes Forsikring) ligesom de kan opretholde en
frivillig gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv.

