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FORORD
2016 går mod sin afslutning, og det betyder,
at vi har nået enden på vores fireårige strategiske Mål 16 og er i fuld gang med planlægningen af det næste fireårige mål.
Ambitionen for Mål 16 var, at Lærernes
a-kasse skulle være blandt de 5 bedste
a-kasser i Danmark og blandt de 10 bedste
arbejdspladser i Danmark. De sidste år har vi
målt og analyseret medlems- og medarbejdertilfredsheden for at sikre, at de initiativer, vi tog, svarede til medlemmernes og
medarbejdernes forventninger.
Resultatet af vores kontinuerlige lytten og
tiltag for både medlemmer og medarbejdere
taler sit eget sprog. Blandt de 13 deltagende
a-kasser i medlemstilfredshedsundersøgelsen, lå vi i 2012 nummer 2 fra bunden, mens
vi i dag er nummer 2 fra toppen. Og vi er på
vej op i top 20 blandt Danmarks bedste arbejdspladser.
For Lærernes a-kasse er det altoverskyggende
mål, at vi forstår og arbejder for lærerne. Vi
skal sikre, at ingen lærer eller underviser er
i tvivl om, at det rigtigste og bedste valg er
Lærernes a-kasse.

Konkurrencen på a-kasseområdet er stor,
men da vi er en fagligt afgrænset a-kasse, kan
vores tilbud netop rettes mod en bestemt
målgruppe. Det skal vi udnytte, og det gøres
i vores optik bedst ved, at det er medlemmerne, der sætter dagsordenen. Den lytter vi
til og agerer på i alle de kontakter, vi dagligt
har med både beskæftigede og ledige medlemmer.
Hvad tilbyder vi så
Først og fremmest er en arbejdsløshedsforsikring en økonomisk sikring, hvis man
mister sit arbejde. Men det er meget mere
end det. Vi skal i vores møde med ledige
medlemmer støtte og styrke processen fra
et job til et andet job, så ledighedsperioden
bliver så kort og gnidningsfri som overhovedet muligt.
Derfor har vi en række tilbud, som bidrager
til det. Vi giver telefonisk rådgivning, og vi
afholder individuelle personlige møder, karrieresparring, hjælper med jobansøgninger
og coacher omkring jobsamtaler. Vi tilbyder
året igennem en række workshops, som på
forskellig vis bidrager til at øge mulighederne for et nyt job. Og vi inspirerer og motive-

rer medlemmerne i deres karrierevalg og arbejde som undervisere med årlige foredrag,
podcasts, videointerviews med inspirerende
mennesker og karriereapp’en Din Vej+.
Medlemmerne skal opleve et stærkt og kompetent samspil med dygtige og empatiske
medarbejdere. Derfor har vi i Mål 16-strategien også prioriteret, at Lærernes a-kasse er
en god og velfungerende arbejdsplads. Og vi
nærmer os fortsat målet om at være blandt
de bedste arbejdspladser i Danmark.
Reformernes tidsalder
Reformer er politikernes værktøj til at skabe
velfungerende og stabil velfærd i Danmark.
På stort set alle områder og til alle tider bringes det i spil, og a-kasseverdenen er ikke gået
hus forbi.
Vi har netop gennemført en stor beskæftigelsesreform, som blandt andet betyder en
meget tæt og kontinuerlig kontakt med de
ledige medlemmer i et samarbejde mellem
a-kasser og jobcentre. Selvom det handler
om rigtig mange møder i det første halve
år af ledighedsperioden, er vores oplevelse,
at de ledige er meget tilfredse med kontak-
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terne, og samarbejdet mellem a-kasser og
jobcentre fungerer særdeles fint. Vi støtter
sammen medlemmerne på vej i job og inspirerer samtidig hinanden. Vi arbejder sammen for dem, der åbner verden.
Nu venter den næste store opgave lige om
hjørnet, idet vi skal gennemføre resultatet af
kommissionsarbejdet omkring en dagpengereform, som træder endeligt i kraft i sommeren 2017. Mange store ændringer venter de
ledige, herunder en helt ny opgørelsesmåde
af ret til dagpenge baseret på e-indkomst og
desværre også en nedsættelse af dimittendsatsen.
Men der er også positive ændringer, blandt
andet en fleksibel optjening af dagpenge
under kortvarige ansættelser, idet en times

arbejde kan veksles til 2 timers ekstra dagpenge. Det giver mulighed for en forlænget
dagpengeret på op til 3 år.
De mange ændringer i dagpengesystemet
betyder, at vi skal styrke rådgivningen og
medarbejdernes viden.
Men først og fremmest vil reformen trække
store veksler på it-området, hvor der skal
laves en lang række ændringer i det nuværende system. Det kræver både personaleressourcer og økonomiske ressourcer. Heldigvis
er Lærernes a-kasse solid på begge områder.
Lærernes a-kasse for lærerne
I målsætningen for de kommende 4 år – Mål
2020 – vil vi sikre, at vores medlemmer ved
hver eneste kontakt i endnu højere grad oplever en kvalificeret, venlig og konstruktiv

medarbejder. Ingen lærer eller underviser
skal være i tvivl om, at Lærernes a-kasse er
det rigtige for dem. Vi samarbejder med vores tre faglige foreninger, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet, og vi kender lærernes
arbejdsmarked og arbejdssituation. I mødet
med Lærernes a-kasse skal vores medlemmer opleve og mærke, at netop vi arbejder
for dem, der åbner verden.

Frank A. Jørgensen
Sekretariatschef
Lærernes a-kasse.

7

8

VEJEN MOD MÅL 16
Fra bunden til toppen
Medlemmerne af Lærernes a-kasse har i
mange år svaret på årlige tilfredshedsundersøgelser. I starten blev undersøgelserne
initieret af det daværende Arbejdsdirektorat,
men siden 2012 er målingerne sket i et samarbejde med rådgivningsvirksomheden MSI
Research (MSI) og en række andre a-kasser.
Da resultaterne af den først måling fra MSI
forelå, var det tydeligt, at der var plads til
forbedring. Lærernes a-kasse placerede sig
dårligst blandt de medvirkende a-kasser, og
i kommentarerne kunne man læse om medlemmers oplevelse af en organisation præget
af træg systemtænkning, lange ventetider og
ydelser, der ikke altid kom til tiden.
I år er det 5. gang benchmarkingen gennemføres. Lærernes a-kasse har bevæget sig fra
at være nummer to fra bunden til nummer
to fra toppen. Medlemmernes tilfredshed og
loyalitet var i år på niveau med eller over MSI
Best Practice på 3 ud af 4 områder, og det
gælder både ledige og beskæftigede medlemmer. Den største stigning i tilfredsheden
ses blandt de ledighedsberørte, hvis tilfredshed er steget hele 14 indekspoint fra 60 til 74.
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Medlemmerne har inspireret til
udvikling og nytænkning
Samarbejdet med MSI og de andre
a-kasser om den årlige benchmarking er
ikke bare et måleværktøj, der kan bruges til at observere en udvikling. Mange
medlemmer har brugt tid og ressourcer
Ledighedsberørte
på at besvare
undersøgelsen med både
kritiske og konstruktive kommentarer,
og det har givet stor indsigt.

der siden 2012 har været vejviser for, hvor
Lærernes a-kasse skal bevæge sig hen.
Fra generalister til specialister
Én af de ting, der har ændret fundamentalt på medlemmernes oplevelser med
Lærernes a-kasse, er et strukturelt skift
fra generalister til specialister. Hvor sagsbehandlerne i Lærernes a-kasse tidligere
skulle have indsigt i hele systemet og alle
dets regler, fra ledighed og medlemskab
til EØS-regler og skattefri præmier, har
de i dag uddannet og specialiseret sig
indenfor et specifikt område. Det betyder også, at medarbejderne har fået et
tættere teamsamarbejde om de forskellige områder i lovgivningen.
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Medlemmernes ris og ros har været udgangspunktet
for de forandringer,
LærerImage
Medlemstilbud Forventninger Rådgivning
Udbytte
nes a-kasse 2012
har2016
gennemgået de senere
år. Med hovedbestyrelsens godkendelse
blev de formuleret i Mål 16-strategien,

Medlemstilfredshed i Lærernes a-kasse (2012-2016)
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Afdelingschef Bo Corzi har været med
gennem hele processen med organisationsomlægningen. Han forklarer, at
selvom det har krævet lidt omstilling,
har den nye organisering af sagsbehandlerne i faglige teams ført rigtig meget
godt med sig:
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”Tidligere arbejdede vi med målsætningen om, at en sagsbehandler skulle

Beskæftigede

Farven orange er blevet kendetegnende for Lærernes a-kasse.
Her på farvestrålende sadelbetræk, der lyser op i bybilledet.
9

typisk om ikke at være gratis medlem af
Lærernes A-kasse.

dumhed

sb (-en, -er)
at gå glip af over 14.800 kr. om måneden i dagpenge fra den dag,
man er færdiguddannet. Bruges typisk om ikke at være gratis
medlem af Lærernes A-kasse.

dlfa.dk/stud Følg os på www.facebook.com/arbejderfor
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kunne svare på 80 % af alle henvendelser. Men med en a-kasselovgivning, der
konstant ændres på, er det ikke let at
være opdateret hele tiden og samtidig
give sig tid til at lytte og sætte sig ind i
medlemmernes problemstillinger. Her
giver det langt bedre mening med specialistteams, hvor medarbejderne selv
har en forventning om, at de kan svare
på 100 % af spørgsmålene indenfor deres
felt”, forklarer han.
For medlemmerne handler forandringerne også om, at Lærernes a-kasse har
fået en mere gennemsigtig struktur med
kortere vej til den sagsbehandler, der sidder med svarene. Stiller medlemmet et
spørgsmål om fx dagpenge, får hun straks
en specialist fra dagpengeteamet i røret.
”Man skal ikke så mange led igennem,
før man har fået svar på sit spørgsmål.
Det er noget, vi fokuserer meget på, fordi

det skal være tydeligt for medlemmerne,
at vi prioriterer deres problemer og udfordringer højt, uanset hvad det drejer
sig om”, forklarer Bo Corzi.

sig. Medlemmerne har i dag altid mulighed for at få sparring, inden en ansøgning skal sendes afsted, eller et ansættelsesudvalg skal overbevises i jobsamtalen.

Konsulenterne møder medlemmerne
i øjenhøjde
Det er ikke blot på sagsbehandlerområdet, at Lærernes a-kasse har ændret
struktur. Også det konkrete møde med
medlemmet er blevet redesignet og omformet, så medlemmerne ikke skal møde
op til paragrafoplæsning og formalia. I
dag bliver reglerne præsenteret i videoklip på hjemmesiden, så tiden sammen
med a-kassekonsulenterne i stedet kan
bruges til dialog om medlemmets individuelle behov.

Glade medarbejdere giver glade
medlemmer
Et delmål i Mål 16-strategien var, at blive
blandt Danmarks 10 bedste arbejdspladser, og medarbejdernes trivsel har
været støt stigende de sidste par år. I
medarbejderundersøgelsen Great Place
to Work lå Lærernes a-kasse som nr. 69
i den første måling tilbage i 2012. I 2016
har virksomheden rykket sig helt op på
en 20.plads ud af 128 virksomheder på
samme størrelse.

Det har givet plads til at udvide repertoiret af medlemstilbud og lave workshops
og arrangementer, der er relevante for
medlemmerne, lige dér hvor de befinder

Bo Corzi mener, at den nye struktur har
haft væsentlig betydning:
”Jeg oplever, at medarbejderne har stor
gavn af hinanden i de enkelte teams. De

Ordbogsopslag var inspiration for en kampagne, for at gøre de lærerstuderende
opmærksomme på fordelene ved et studiemedlemskab.
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oplever, at de bliver hørt, og at det er let
at byde ind med ideer og tanker”, forklarer han, og understreger: ”Det er faktisk
ude i teamene, at mange nye tiltag opstår i dag”.

i samme område i lovgivningen. De kan
hurtigt lige vende en problemstilling eller sparre med kollegerne, og det betyder
en hurtigere og bedre medlemsservice,
der hele tiden udvikler sig.

Den nye struktur betyder tættere samarbejde med kolleger, der er specialiseret

Både for medlemmer og medarbejdere
har forandringerne skabt positive resul-

tater, og der er blevet arbejdet fokuseret
på at nå de strategiske målsætninger fra
Mål 16. Det er nu i 4. kvartal af 2016 på
tide at evaluere indsatsen og stille nye
ambitiøse mål for de næste fire år.

12 gange om måneden er der åbent hus på kontorerne, så ledige
medlemmer kan sparre med konsulenter og netværke med andre ledige.
13

Hvilken a-kasse
ved mon mest
om lærere?
(Spørgsmålet er ikke en del af Pisa-undersøgelsen)
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FRA MEDLEMMERNES
PERSPEKTIV
Det er tydeligt i medlemmernes respons og
feedback til a-kassen, at de har lagt mærke
til udviklingen og sætter stor pris på de ændringer, Lærernes a-kasse har gennemgået.
Men det er også tydeligt, at det har været
bydende nødvendigt. Eksempelvis skrev et
medlem i årets medlemsundersøgelse:

Men i 2016 er billedet vendt. De ledighedsberørte medlemmer er i dag lige så eller lidt
mere tilfredse end de beskæftigede medlemmer.

”A-kassen for 4 år siden var skræmmende
hårde og ubøjelige i forhold til reglerne. De
udviste meget lidt forståelse og begrænsede
forsøg på at hjælpe. Det er dog heldigvis blevet bedre med empatien og omgangstonen
med årene”.

75

TilfredshedBeskæftigede
blandt beskæftigede
80

”En a-kasse som virkelig går ind i hver enkel
sag og som er dybt professionel.”

70
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Image

Medlemstilbud Forventninger
2012

Medlemsundersøgelsen spørger ind til fem
såkaldte indsatsområder, der enkeltvis har
indflydelse på medlemmernes samlede tilfredshed med og loyalitet overfor Lærernes
a-kasse. Medlemmernes vurdering af a-kassens præstation på hver enkelt indsatsområde fremgår af diagrammerne, der for at
illustrere udviklingen viser scoren for henholdsvis 2012 og 2016.

Rådgivning

Udbytte

2016

”Jeg har kun oplevet en særdeles venlig, professionel og menneskelig behandling og hjælp
som medlem i Lærernes a-kasse. Anbefaler
varmt lærere at blive medlem.”
”Jeg har især fundet workshops og samtaler
meget relevante”.

TilfredshedLedighedsberørte
blandt ledighedsberørte

”Jeg er blevet mødt af kompetent og hjælpsom
vejledning, som ikke bare holder sig stift til
love og regler, men har taget udgangspunkt i
min situation”.

80
75
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65
60

De ledighedsberørte var i 2012 langt mindre
tilfredse på alle parametre end de beskæftigede medlemmer, og på områder som image
og rådgivning var utilfredsheden særligt stor.

I medlemsundersøgelsen har flere medlemmer i deres feedback bemærket, at der har
været en meget reel og mærkbar forandring
til det bedre. Blandt kommentarerne fra de
ledighedsberørte medlemmer ses, at Lærernes a-kasse i dag opfattes som professionel
og kompetent:

55
50
Image

Medlemstilbud Forventninger
2012

Rådgivning

Udbytte

2016

Medlemmerne vil og skal styrkes af a-kassen.
Der er dog fortsat et forbedringspotentiale,
når man kigger lidt ud over a-kassens kerneopgave; at udbetale dagpenge. Nedenstående citat er fra et medlem, der ret præcist for-

I fastholdelseskampagnen fra 2014 var der fokus på Lærernes a-kasses
særlige kendskab til lærere og underviseres fag (og humor).
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Medlemstilfredshed i Lærernes a-kasse (2012-2016)
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mulerer, hvor udfordringerne for Lærernes
a-kasse især ligger:
”I juridiske spørgsmål er a-kassen superb,
men når det gælder råd og vejledning til at
komme i job, synes jeg, der er for lidt gejst og
for megen laden stå til. For lidt fokus på at
finde den enkeltes potentiale. Til de møder jeg
har deltaget i, har a-kassen oftest afspejlet
den modløshed, de jobsøgende selv sidder
med, i stedet for at gå foran og vise, hvad der
leder til job”.
Et andet medlem formulerer et lignende
ønske. Der efterspørges konkrete elementer,
der kan hjælpe hende tættere på et job. Det
mangler i dag i mødet med Lærernes a-kasse:
”Jeg kunne godt tænke mig konsulenter, som
kender det lokale arbejdsmarkeds muligheder,
har fingeren på pulsen og kender de ledige og
vores ønsker og behov.”

Medlemmerne har en forventning om, at
a-kassen har kompetencerne til at hjælpe
dem videre i arbejdslivet. Men forventningerne bliver ikke altid indfriet:
”Min oplevelse med dagpengesystemet siger
mig, at jeg ikke kan forvente hjælp til at få
job fra hverken jobcenter eller a-kasse. Det er
op til mig selv at skaffe den sparring og den
indsigt, jeg har brug for. Mit ønske er, at det
netop var her, a-kassen kunne og ville gå ind
og hjælpe og assistere. I stedet oplever jeg oftest at a-kassen er lovens kontrolinstans, der,
når det går højt, klapper mig på skulderen og
siger, at jeg gør det rigtige. Det er også rart,
men det er altså ikke den sparring, der giver
job. Den må jeg så få andre steder fra.”

for at hjælpe de ledige medlemmer videre i
deres karriere styrkes yderligere, forklarer
vicesekretariatschef Rune Thorup:
”Vi ønsker at fortsætte og forstærke en udvikling, der styrker medlemmerne på deres
vej i arbejdslivet. Derfor kigger vi også nærmere på hvilke tilbud, der efterspørges, og
hvordan vi kan bidrage med motivation og
ideer til vores medlemmers jobsøgning. Det
er en del af målsætningen de næste 4 år”,
forklarer han. Allerede i løbet af efteråret går
arbejdet med at optimere tilbuddene til de
ledige medlemmer i gang.

Arbejdet er langt fra slut
Lærernes a-kasse har allerede en jobbank,
vikarformidling og laver opsøgende arbejde
på skoler rundt omkring i landet. Men med
strategien for de næste 4 år skal indsatsen

Dilemmaet er en podcast, der handler om de store og små problematikker,
lærerstuderende står overfor i mødet med deres fag.
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FREMTIDEN FOR A-KASSER OG
LEDIGE
Tiderne skifter og bare i løbet af det næste års tid vil a-kasserne, de ledige og hele
beskæftigelsesområdet møde store forandringer. Til januar træder de første dele af
dagpengereformen i kraft. Det betyder, at
det lange træk mod implementeringen af et
nyt dagpengesystem for alvor går i gang. Med
dagpengereformen kommer en ny måde at
optjene dagpengeret på, beregne dagpengesatser og en ny beskæftigelseskonto. Store
forandringer, der stiller krav til a-kassernes
omstillingsparathed.
”Det er vigtigt, at vi griber udfordringen, så
integreringen af nye IT-systemer og sagsbehandlingsprocedurer ikke bliver til gene for
medlemmerne. Vores medlemmer skal ikke
opleve, at det nye dagpengesystem gør det
sværere at være ledig, og derfor må vi sørge
for at ruste os til opgaven,” forklarer vicesekretariatschef Rune Thorup og tilføjer:
”Det er vores allervigtigste opgave, så medlemmerne hele tiden oplever, at vi er innovative, omstillingsparate og klar til at gå langt
for at levere den service, de fortjener.”
Lærernes a-kasse er allerede i gang med at
udvikle og teste et nyt IT-system, der skal
understøtte det nye dagpengesystem, når de
sidste elementer træder i kraft i midten af

2017. I samarbejde med andre a-kasser arbejder IT-afdelingen sammen med a-kassens
medarbejdere på at få optimeret systemet.
Andet og mere end jobcentrene
A-kasserne leverer i dag en række løsninger,
som er relevante for jobcentrene, og nogle
ansvarsområder er allerede blevet overtaget
af de kommunale tilbud. Men hvor jobcentrene skal håndtere borgere med hundredvis af forskellige fagligheder, har Lærernes
a-kasse den force kun at være for lærere og
undervisere.
Derfor er medarbejderne specialiseret i
lærere og underviseres ansættelsesforhold,
de kender skoleledere i lokalsamfundet og
tilbyder workshops, sparring, karriererådgivning m.m., som er målrettet lærergerningen.
At blive ved med at være relevant som a-kasse kræver netop, at man kan tilbyde andet og
mere end blot administration af ydelser og
indberetninger. Lærernes a-kasse arbejder
derfor med at tilbyde inspirerende, lærerige
og indsigtsfulde tilbud til alle medlemmer.
A-kassen er ikke kun for de jobsøgende,
men også for beskæftigede lærere, der har
brug for nye input i karrieren, eller gerne vil
inspireres til at gå nye veje med deres undervisning.

A-kasse for dem, der er på vej til at åbne
verden
Ligeså vigtige er de lærerstuderende, der
gennem gratis medlemskab er sikret dagpenge f.eks. i sommerferien, når de er færdiguddannede som lærere. Men en af de ting, der
følger med dagpengereformen, er en nedsat
dagpengesats for dimittender, der ikke er
forsørgere. Den lavere sats træder i kraft ved
årsskiftet og betyder, at det bliver en del hårdere økonomisk at kunne klare sig på dimittendsatsen.
Nyuddannede, der ikke har forsørgerpligt,
får en sats på 71,5 % af den maksimale sats
- en nedgang fra 82 %, som stadig er satsen
for dimittender, der er forsørgere. Det betyder, at nogle dimittender mister ca. 1.750 kr.
om måneden før skat.
”Skal medlemskab af Lærernes a-kasse fortsat være relevant og attraktivt for de studerende, er det vigtigt, at studiemedlemmerne
oplever, at vi giver dem meget mere end et
økonomisk sikkerhedsnet. Her ligger der en
væsentlig udfordring i at få gjort dem opmærksomme på, at selvom de er studerende,
har vi stadig masser at tilbyde dem,” siger
Rune Thorup.
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MÅL 2020: DET HANDLER OM
MEDLEMMERNE
Den udfordring, Lærernes a-kasse står overfor i dag, kræver mere end at kunne levere
god medlemsservice og ydelser betalt til
tiden. Konkurrencen stiger med tværfaglige
a-kasser og private lønforsikringsløsninger,
der er konkurrencedygtige på priser, samtidig med at vilkårene for forsikrede medlemmer er blevet forringet gentagne gange. En
anden udfordring er at sikre, at dimittenderne melder sig ind i Lærernes a-kasse, og
forbliver medlemmer, når de føler sig sikre
på arbejdsmarkedet.
Det bliver sværere at få medlemmer – og
at få dem til at blive i a-kassen. Derfor skal
strategien frem mod år 2020 handle om,
hvordan medlemmerne identificerer sig med
deres a-kasse og de tilbud, der er. Men lige så
meget om, hvordan de mødes af a-kassen.
Lidt mere end forventet
Det skal eksempelvis gøres ved at optimere
indsatsen for at hjælpe ledige medlemmer i
job. A-kassens konsulenter tilbyder allerede
coaching, sparring og karriererådgivning på
højt niveau, men i fremtiden skal de spille

ind med konkrete jobforslag og netværk til
skolerne i medlemmernes lokalområde.
Det skal bl.a. ske gennem opsøgende arbejde
ude på skolerne, hvor synlighed vil få skolelederne til at bruge Lærernes a-kasse som
rekrutteringsvirksomhed. Det er en fordel
for skolerne, der får kontakt med de rigtige
ansøgere, og det er en fordel for jobsøgende
medlemmer, der gennem Lærernes a-kasses
konsulenter kommer i kontakt med potentielle arbejdsgivere og tættere på drømmejobbet.
En medlemscentreret organisation
Medlemmerne skal opleve, at Lærernes
a-kasses service og tilbud spejler den virkelighed, de kender på arbejdsmarkedet. De
skal opleve, at de er vigtigere end systemet.
At der bliver gjort plads til individuelle
behov, og at Lærernes a-kasse er til for lige
præcis dem og kan læse medlemmernes behov, før de selv er bevidste om dem.

kontakt med én, der kan. De skal møde en
organisation, hvor medarbejderne har tiden
og har overskuddet til at sætte sig ind i deres
specifikke situation. Efter hver kontakt med
Lærernes a-kasse skal man som medlem føle
sig styrket og anerkendt frem for mere forvirret eller frustreret.
Derfor skal medlemmernes trivsel være dét,
der arbejdes for på alle niveauer i organisationen. Selvom dagpengesystemet forandres
og ikke altid til det bedre, skal medlemmerne af Lærernes a-kasse opleve, at de er
i trygge hænder. At deres problemer bliver
opdaget og løst, inden det bliver alvorligt.
Uden medlemmerne var der ingen Lærernes
a-kasse, og det gør dem til omdrejningspunktet og meningen med organisationen.
Frem mod 2020 skal arbejdet i organisationen derfor fokusere på, at medlemmerne
skal opleve lige netop dét.

Medlemmerne skal opleve at blive hjulpet med det samme, eller straks komme i

Hvert efterår inviteres 2.000 medlemmer til gratis foredrag og
bliver lukket ind i forskellige inspirerende menneskers univers.
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MEDLEMSAKTIVITETER
Vi møder medlemmerne, der hvor de har
brug for os. Derfor har vi en dynamisk
tilbudsportefølje, som er rettet specifikt mod

vores medlemmer, lærere og undervisere,
og deres behov og efterspørgsel. I tabellen
nedenfor ses aktivitetsniveauet for vores

nuværende medlemstilbud, som vi løbende
arbejder på at udvikle, nytænke og forbedre.

Aktivitet

Tilbudt første gang

Foredraget

2011

1.700 medlemmer om året

Fyraftens- og temamøder om fx arbejde i Grønland, det grå guld, stress

2016

20 møder om året

Feedback på CV og ansøgning

2015

500 medlemmer om året

Orienteringsmøder og jobsøgningsworkshops for lærerstuderende

2013

40 arrangementer om året

Karriererådgivning

2015

800 medlemmer om året

Fyraftens- og temamøder om efterløn og pension

Altid

25 møder om året

Individuel vejledning om efterløn

Altid

600 medlemmer om året

Din Vej+: app med personprofil og karrierevejledning

2016

800 downloads

Andre Veje: Videointerviews til inspiration

2016

850 visninger

Dilemmaet: Podcast om dilemmaer for lærere og lærerstuderende

2016

1900 visninger

Tilstedeværelse ved faglige arrangementer, kongresser, repræsentationsmøder,
jobmesser, karrieremesser og konferencer i hele landet.

Altid

Aktivitetsniveau

Aktiviteter særligt for ledige
Professionelt CV-foto

2016

60 medlemmer

Jobsparring

2015

12 arrangementer om måneden

Jobformidling

2012

200 vikariater formidlet om året

Trainee-ordning

2014

50 traineeaftaler om året

Virksomhedsrettede indsatser

2013

1.400 skoler kontaktet

Workshops for ledige om fx ansøgning, CV, LinkedIn, stress, jobsamtalen, personprofiler
m.m. (obligatorisk)

2014

100 arrangementer om året

Rådighedssamtaler (obligatorisk)

Altid

3.500 medlemmer om året

Med app’en Din Vej+ kan medlemmerne bestemme
deres personprofil og få karriererådgivning.
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MEDLEMSUDVIKLING
OG LEDIGHED
År

Medlemmer

Studiemedlemmer

Medlemmer i efterlønsordningen

Medlemmer på efterløn

Medlemmer med efterlønsbevis

2014

78.384

4.415

23.324

4.705

3.836

2015

78.295

4.736

22.789

4.236

3.096

2016

77.447

3.967

22.226

3.573

2.571

Fra 2014 og frem til oktober 2016 er antallet
af betalende medlemmer i Lærernes a-kasse
faldet. Det skyldes, at antallet af nyuddannede, der er blevet optaget i a-kassen, er mindre end antallet af udmeldte pga. pension.
Siden 2012 er færre studerende optaget på
læreruddannelserne, mens det stadig er store årgange, der går på pension hvert år.
Det afspejler sig også i antallet af medlemmer på efterløn, der ligeledes falder, fordi de
store årgange forlader ordningen og går ind i
pensionisttilværelsen.
Som det fremgår, er der sket et mindre fald
i det samlede medlemstal siden sidste år. I
år har der dog været rekordstor søgning på
læreruddannelserne, og holder prognoserne stik, vil antallet af studiemedlemmer og
senere betalende medlemmer stige over de
næste par år.
Medlemsflow
Lærernes a-kasse er fortsat den foretrukne
a-kasse for lærere og undervisere. Men vi

oplever en stadig hårdere konkurrence fra
tværfaglige a-kasser. Derfor arbejder vi fortsat fokuseret på at nå de lærerstuderende
tidligt, så de opfatter medlemskab i Lærernes a-kasse som en naturlig del af deres vej
mod livet som lærer.

Selvom vi allerede har mange tilbud, skal vi
fremadrettet skærpe vores fokus på netop
dén medlemsgruppe.

Et andet fokuspunkt er de tilbud, vi har til de
beskæftigede medlemmer. Her arbejder vi
på at kunne tilbyde de lærere, der ikke er
ledige, det lille ekstra. Det kan være i form af
årlige foredrag, temamøder og karrieresparring.

Ledigheden her og nu
Ledigheden blandt lærerne påvirkes primært
af udviklingen i de kommunale og statslige
prioriteringer, samt andre væsentlige tendenser som tilbagetrækningsmønster og
elevtal. I de sidste par år er antallet af ledige
lærere faldet, mens der blandt de nyuddannede lærere ses en lille stigning i ledigheden
sammenlignet med 2015.

Ledighedsberørte dimittender
dimittender iiseptember
Ledighedsberørte
september

Ledighedsberørte
september
Ledighedsberørte ii september
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REGNSKAB OG YDELSER
ÅRSREGNSKAB I HELE KRONER

2015

2014

80.047.009

80.294.848

22.138

24.483

80.069.147

80.319.331

380.762

332.057

50.754.999

55.575.206

7.565.047

7.698.593

313.026

526.764

16.697.268

14.840.587

382.502

366.281

4.932.756

3.803.180

81.026.360

83.142.668

Renter

4.598.249

6.831.507

Overskud/-underskud

3.641.036

4.008.170

Medlemskontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Administrationsaftale
Løn- og personaleudgifter
Lokaleudgifter
Mødeudgifter til hovedbestyrelse mv.
Øvrige administrationsudgifter (IT m.v.)
Kasseansvar
Afskrivninger
Omkostninger i alt

YDELSER I MIO. KRONER

2013

2014

2015

Ændring 13/14

Ændring 14/15

1.014,8

964,2

905,6

-5,0%

-6,1%

Befordringsgodtgørelse

0,7

0,4

0,2

-42,9%

-50,0%

VEU deltagelse og befordring

0,3

0,1

0,2

-66,7%

+100,0%

1.015,8

964,7

906,0

-5,0%

-6,1%

Dagpenge, feriedagpenge, AMY,
efterløn og skattefri præmie

Samlet

BEMÆRKNINGER: Renter er renteindtægter/udbytter fratrukket renteudgifter. A-kassens formue er ultimo 2015 på 60,6 mio. Lærernes a-kasses administrationsregnskab er revideret og
godkendt af statsautoriserede revisorer og er rapporteret i henhold til krav fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Regnskaberne er godkendt af a-kassens hovedbestyrelse.
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