
www.skoleneslandsforbund.no

Hva er Skolenes
landsforbund?

Besøksadresse: Møllergata 20, 0179 Oslo
Postadresse: Postboks 8783, Youngstorget, 0028 Oslo

E-post: skolenes@skolenes.no
Telefon: 99 35 60 60
skoleneslandsforbund.no
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Som medlem av Skolenes landsforbund får 
du en rekke gode forsikringsordninger:

• Kollektiv hjemforsikring

· Kollektiv standard reiseforsikring

I Skolenes Landsforbund har du tilgang til advokat 
i privatlivet som en del av medlemskapet. Enten du trenger 
et råd, eller saken ender i retten, betaler du ingen timepris.  

Advokathjelp innen:
• Familierett

· Arverett

· Kjøpsrett

·  ID-tyveri

· Fast eiendoms rettsforhold
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Skolenes landsforbund organiserer alle
som jobber innen skole, utdanning og
oppvekst, og studenter til disse yrkene

Hva vil Skolenes landsforbund?

• Opprettholde sentrale avtaler om arbeidstid

• Solidarisk lønnspolitikk, uten lokale lønnsforhandlinger

• Avbyråkratisering av lærerrollen

• Utvikle en skole hvor lærerne får tillit

• Lovfeste minstestandarder for personaltetthet

Jeg vil bli medlem
NB! Det er av stor betydning ved medlemsregistreringen at de
gitte opplysningene er så nøyaktige som mulig. Bruk blokkbokstaver!
Brett og stift kortet. SL betaler portoen

Er du medlem i et annet LO-forbund?
Vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL,
Eller fyll ut vår innmelding på våre hjemmesider www.skoleneslandsforbund.no

Fordeler som medlem i forbundet:

• Medbestemmelse og innfl ytelse på arbeidsplassen din

• Gjennom tilslutningen til LO står vi sammen med 900.000   

 fagorganiserte

• Det er lett å bli hørt i vårt forbund

• LOfavørs Hjem og reiseforsikring

• HELP Advokatforsikring som gir deg mulighet til å få hjelp

 fra advokat innenfor privatrettslige områder i Norge og Sverige.

• Tilbud på andre gunstige forsikringer og medlemsfordeler

 gjennom LOfavør

• Fagbladet “I skolen”

• Muligheten til å søke utdanningsstipend

Hvor mye koster medlemskapet?
1,35% av brutto lønn, i tillegg til 193 per måned for de tre
forsikringene

Navn:

Gateadresse:

Postnr.:                      Sted:

Fødsels- og personnummer:

Arbeidssted:

Telefon:                              Telefon arbeid:                                Mobil:

Får lønn utstedt fra (lønnskontor):

Yrke/stilling:

E-postadresse:

For studenter: Navn på Høgskole/universitet:

Studiet er ventet avsluttet:

Privat e-postadresse:

Sted:                           Dato:                         Underskrift:
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