
Seniorgruppen  

Når du går på efterløn eller pension, kan du som medlem 

af Seniorgruppen stadig være en del af det faglige fæl-

lesskab i forbundet og bevare en lang række medlems-

fordele. Samtidig er kontingentet langt lavere end det, 

medlemmer i arbejde betaler! 

Seniorgruppens formand deltager i møderne i forbun-

dets hovedbestyrelse som observatør med taleret, men 

uden stemmeret. 

Læs mere på www.uddannelsesforbundet.dk under lin-

ket  ”Seniorer” nederst på forsiden. 

Vigtigt: 

Når du kender din fratrædelsesdato, skal du selv tage 

kontakt til Uddannelsesforbundets administrative afde-

ling og meddele, at du fra den dato er seniormedlem.  

Ellers risikerer du nemlig at blive udmeldt af forbundet 

for restance, når dit kontingent ikke længere bliver truk-

ket på lønsedlen. Som det er nu, kan det blive dyrt at 

komme ind i varmen igen! 

Benyt formularen på hjemmesiden under ’Medlemskab’ 

eller ring på tlf. 70 70 27 22.  

 

 

 

 

 

LvA Seniorer – tidligere lærere ved AMU-centrene. 

Ca. 200 medlemmer – pris: ca. 38,75 kr. pr. kvartal. 

 Generalforsamling i 2. kvartal, ofte i Kolding. 

 Sommertræf i uge 22 i forbundets sommerhuse i 

Ertebølle. 

 Pris pr. person ca. 350 kr. 

 Ledsager kan deltage. 

 Læs mere på http://lvaseniorklub.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

er en særlig sektion i  

Medlemsfordele 

 Social kontakt med tidligere kolleger. 

 Uddannelsesbladet. 

 Forsikringer, bank og gruppeliv. 

 Forbrugsforeningen. 

 Feriehuse og –lejligheder. 

 Gratis adgang til Arbejdermuseet i 

København. 

 Medlemskab af Danske Seniorer med mulighed for 

at få yderligere medlemsfor-

dele og deltage i talrige ar-

rangementer (husk at med-

bringe det medlemskort, du 

får tilsendt). Læs mere på  

www.danske-seniorer.dk 

 Politisk indflydelse i hovedbestyrelsen og i Danske  

Seniorer. 

 

 

 

 

 

 

Fire foreninger i Seniorgruppen 

Lige som Uddannelsesforbundet generelt er opdelt i for-

eninger og sektioner, er Seniorgruppen opdelt i fire for-

eninger. Du bestemmer selv, hvilken forening du vil tilhøre. 

Seniorkontingentet til forbundet udgør ca. 73 kr. pr. kvartal 

(Har man kun folkepension og ATP er beløbet ca. 22 kr.). 
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http://lvaseniorklub.dk/


 

 

 

 

DTL Seniorer – tidligere lærere ved de tekniske erhvervs-

uddannelser. 

Ca. 650 medlemmer – pris: ca. 70 kr. pr. kvartal. 

 To gratis skolebesøg årligt for medlemmer med led-

sager, inkl. morgenkaffe og frokost. 

 Generalforsamling på en teknisk skole med to over-

natninger og to udflugter (en for ledsagere og en 

for alle). Pris pr. person ca. 800 kr. inkl. billigste 

offentlige transport.  

 Et årligt blad. 

 Enker/enkemænd har efter et medlems død ret til 

medlemskab uden stemmeret. 

 De fleste skoler har 

en lokal seniorklub, 

derfor kun få lands-

dækkende arrange-

menter. 

 

 

 

 

LVU Seniorer – tidligere lærere ved voksen- og ungdoms-

uddannelserne (herunder FGU). 

Ca. 350 medlemmer – pris: Høj sats – ca. 125 kr., lav sats – 

ca. 37,50 kr. pr. kvartal. 

 Fem regionale foreninger – talrige udflugter og 

kulturelle arrangementer. 

 Der udgives to blade om året . 

 Årsmøde/generalforsamling på hotel et sted i lan-

det over to dage m. foredrag og udflugt. 

 Læs mere på www.lvu-seniorer.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLS – Handelsskolernes Lærerforenings Seniorforening. 

Ca. 120 medlemmer – pris: ca. 52 kr. pr. kvartal. 

 

 HLS er en seniorforening for personer, der har under-

vist på de merkantile uddannelser, og som er gået på 

efterløn henholdsvis pension fra HL - og siden 1. juli 

2018 fra Uddannelsesforbundet. 

 Årsmøde med overnatning og kulturelt program. 

Ledsager kan deltage. Ca. 1.000 kr. pr. deltager i 

egenbetaling. 

 

 

 

 


