VI ARBEJDER
FOR DEM
DER ÅBNER
VERDEN

L ÆRERNES A-K ASSE
ER FOR ALLE
UNDERVISERE
Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner
verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,
lærerne ved de frie grundskoler, undervisere på
efterskoler, AMU-centre, produktionshøjskoler
og institutioner for specialundervisning. For alle
dem, der gør os nysgerrige. Dem, der ved, at
verden er vidunderlig, og som har fundet en måde
at vise det på.
Lærernes a-kasse sikrer undervisere økonomisk
og rådgiver dem om karriere og efteruddannelse.
Vi rådgiver ikke andre faglige retninger. Vi har
ikke underlige ”køb fire og få to i nakken-kontingenter”. At stå bag dem, der efter vores
overbevisning besidder det vigtigste erhverv
overhovedet, er det, vi bruger vores tid på. Det
er det, vi er gode til.

Vi har fem kontorer. Kontorerne ligger i Aalborg,
Århus, Odense, Esbjerg og København. Det er
herfra, vores forsikringskonsulenter, job- og
karrierekonsulenter, jurister og økonomer
dagligt betjener vores 75.000 medlemmer
– eller mere præcist: Det er her, vi sidder parat
til at hjælpe dig.

HVAD FÅR
JEG FOR
MINE PENGE?
I Lærernes a-kasse ved vi, hvad det vil sige at
undervise. Vi kender til dagligdagen. Til det
fantastiske og det knap så fantastiske. Vi ved,
hvad mulighederne er inden for faget. Vi ved,
hvilke muligheder der er, hvis du ønsker at
videreudvikle dig.

JOBFOR MIDLING
I samarbejde med skoleledere landet over,
formidler Lærernes a-kasse vikariater til ledige
lærere. Du kan komme i betragtning helt uden
om de store ansøgningsbunker, fordi stilling
erne ikke bliver slået op.

ØKONOMISK SIKKERHED
Et medlemskab i Lærernes a-kasse er lig med
økonomisk sikkerhed. Bliver du ledig, får du
penge. Og det er uanset, om du har kontanter i
banken eller kører i en ny bil. Én måneds
dagpenge svarer til næsten tre et halvt års
kontingent. Så du skal ikke have brug for os i
lang tid, før dit medlemskab er givet godt ud.

WORKSHOPS
Som medlem kan du deltage i vores workshops,
der handler om alt fra jobsamtalen til LinkedIn.
Det gælder både dig, der er ledig og dig, der er i
job. Du kan selv booke dig ind på en workshop
på vores hjemmeside. Her læser du også mere
om de forskellige workshops.

Lærernes a-kasse udbetaler dagpenge under
kollektiv ferielukning, hvis du er nyuddannet
og ikke selv har optjent nok feriepenge. Det
gælder også, hvis du har været på barsel eller
været syg og har fået udbetalt penge fra Udbetaling Danmark eller kommunen.
R ÅDGIV NING
Søger du job, hjælper vi dig med at komme
øverst i ansøgningsbunken. Vi giver dig
sparring på din ansøgning, dit cv og din
præsentation. Vi kan også objektivt vurdere
dine styrker og svagheder, hvis det er det, du
har brug for.
Lærernes a-kasse arbejder tæt sammen med de
faglige organisationer, og vi ved det, der er
værd at vide om dit arbejdsmarked. Derfor ved
vi også, hvad de, der ansætter undervisere,
leder efter, og derfor kan vi hjælpe dig på rette
vej.
Overvejer du at skifte karriere, så luft dine
drømme over for os. Vi kender de relaterede
arbejdsmarkeder, kan beskrive dine muligheder
og give dig et par gode råd med på vejen.

GRATIS ONLINE IT-KURSER
Vi tilbyder alle medlemmer gratis onlinekurser,
hvor du bliver styrket i brugen af populære
Microsoft-programmer, Photoshop eller de
sociale medier. Måske er kurset lige det, du står
og mangler for at få et nyt job.
FOREDRAGET
Lærernes a-kasse afholder hvert år en række
foredrag med personer, der kan åbne din
verden. Du kan som medlem deltage helt gratis.
Læs mere om foredraget på laka.dk/tilbud
LØNSIKRING
Som medlem af Lærernes a-kasse kan du tegne
en lønsikring ved Lærerstandens Brandforsikring. Så kan du få suppleret dine dagpenge
op til 80 procent af din tidligere indkomst.
Lønsikringen er fradragsberettiget og kan være
en rigtig god idé, hvis dagpengene ikke helt slår
til.
PODC AST OG FILM
Vil du inspireres, så lyt til vores podcast og se
vores film. Ny forskning, dygtige lærere og
udfordringer er på skemaet. Du finder det hele
på laka.dk/tilbud

PRISER, REGLER
OG LIDT
MED SMÅT
Der er ikke noget specielt interessant ved
a-kasseregler, men det er fornuftigt at kende til
de mest almindelige. Her følger en håndfuld –
resten kan du finde på laka.dk.
HVAD KOSTER DET?
Lærernes a-kasse har kontorer i hele landet og
mange tilbud til dig. Det lyder dyrt, tænker du
sikkert. Men det er det slet ikke. Vi er nemlig
den billigste a-kasse for lærere og undervisere.
Prisen for at være medlem af a-kassen varierer,
alt efter om du er fuldtids- eller deltidsforsikret,
og om du betaler til efterløn. Som udgangspunkt
betaler du 452 kr. om måneden*, og beløbet er
fuldt fradragsberettiget.
Betaler du til efterløn, koster medlemskabet
960 kr. om måneden*. Efterlønsbidraget er også
fradragsberettiget.
Se flere priser på laka.dk/kontingent.
FULDTID ELLER DELTID?
Du er bedst sikret som fuldtidsforsikret. Som
fuldtidsforsikret får du nemlig flest penge
udbetalt, hvis du bliver ledig. Arbejder du
gennemsnitligt 30 timer eller derover om ugen,
skal du være fuldtidsforsikret.
Deltidsforsikringen er til dig, der arbejder på
nedsat tid og ikke kan varetage et arbejde på
mere end 30 timer om ugen. Når du er deltidsforsikret, vil du ved ledighed kun få udbetalt
dagpengesatsen for deltidsforsikrede, hvilket
maks. kan udgøre 2/3 af højeste dagpengesats
eller 12.577 kr. om måneden* før skat.
JEG ER MEDLEM AF EN A NDEN A-K ASSE
Det er let at blive overflyttet til Lærernes
a-kasse. Du går ind på laka.dk/blivmedlem og
melder dig ind elektronisk. Så indhenter vi
oplysninger fra din tidligere a-kasse og laver
overflytningen. Din anciennitet flytter naturligvis med.

HV EM K A N MELDE SIG IND?
Nyuddannede, folkeskolelærere og lærere ved
de frie grundskoler, efterskoler, AMU-centre,
produktionshøjskoler og institutioner for
specialundervisning for voksne samt formidlere og voksen- og ungdomsundervisere.
Lærernes a-kasse optager også dig, der har
arbejdet eller har en uddannelse inden for
a-kassens faglige område, og som stadig føler
en stærk tilknytning til faget.
Er du studerende og under 30, kan du melde dig
ind helt gratis. Læs mere om betingelserne på
laka.dk/studiemedlem.
Er du over 30 år og studerende, kan du være
medlem på nedsat kontingent. Læs mere på
laka.dk/over30
HVOR NÅR K A N JEG FÅ DAGPENGE?
Melder du dig ind som nyuddannet, kan du få
dagpenge en måned efter, at du har fået din
sidste karakter. Dagpengesatsen for nyuddannede er på 71,5 procent af maks. dagpengesats.
Det svarer til ca. 13.489 kr. om måneden.* Er du
forsørger, kan du få 82 procent af maks. dagpengesats eller ca. 15.470 kr. pr. måned* før skat.
Melder du dig ind som studiemedlem og har
mere end 365 dage tilbage på studiet, kan du få
dagpenge allerede dagen efter, du har fået din
sidste karakter.
Melder du dig ind på baggrund af arbejde, kan
du tidligst få dagpenge, når du har været
medlem af a-kassen i et år og samtidig haft en
minimumsindtægt på 19.488 kr. pr. måned i
hver af de 12 måneder før skat, i alt 233.376 kr.*
Er din indkomst lavere, tager det mere end 12
måneder at opfylde indkomstkravet.
Du kan maks. få 18.866 kr. om måneden* i
dagpenge før skat. Du skal være tilmeldt som
ledig på Jobcentret for at få dagpenge.
HVEM K AN FRITAGES FOR KONTINGENT?
I helt særlige tilfælde kan du blive fritaget for at
betale kontingent til Lærernes a-kasse. Det
gælder fx, hvis du er under uddannelse, der
berettiger til optagelse som dimittend i en
a-kasse og ved udløb af dagpengeret. Du kan
læse mere om kontingentfritagelse på laka.dk/
kontingentfri.

* Alle beløb gælder for 2019.

HVORDAN
BLIVER JEG
MEDLEM?
Det korteste svar er: Gå ind på laka.dk. Her kan
du blive medlem af Lærernes a-kasse og skifte til
os, hvis du er medlem af en anden a-kasse.
STUDERENDE
Du får mest ud af at melde dig ind i a-kassen
som studerende, hvis du gør det senest et år før,
du bliver færdig med din uddannelse. Så kan du
få dagpenge, dagen efter du har fået din sidste
karakter, hvis du husker at skifte status fra
studerende til nyuddannet senest 2 uger efter,
du har fået din sidste karakter. Det betyder en
ekstra indtægt på over 13.489 kr.* eller
15470 kr.*, hvis du er forsørger.
Er du ikke medlem af a-kassen, når du bliver
færdig, går der en måned, før du kan få dagpenge, efter du har meldt dig ind.
Læs mere om betingelserne for at blive medlem,
mens du studerer på laka.dk/studiemedlem.
N Y UDDA NNET
Er du nyuddannet, kan du melde dig ind på
www.laka.dk/blivmedlem. Her vælger du, om
du ønsker at blive optaget og få dagpenge med
det samme eller ej. Det kan fx være, at du
allerede er i fuldtidsjob.
HUSK TIDSFRISTEN
For at blive optaget på de fordelagtige dimittendvilkår skal du melde dig ind i Lærernes
a-kasse senest 2 uger efter, at du har fået din
sidste karakter. Glemmer du det, vil du først få
dagpenge, når du har været medlem af a-kassen
i 12 mdr. og samtidig haft en minimumsindtægt
på i alt 233.376 kr. pr. år*. Er din indtægt lavere,
tager det mere end 12 mdr. at opfylde indkomstkravet.

SÆRLIGT FOR MERITL ÆRERE
Er dit uddannelsesforløb normeret til 18
måneder eller længere, og har du i forløbet
bestået eksamener svarende til 90 ECTS-point
på meritlæreruddannelsen, kan du blive optaget
som nyuddannet. De fag, du har fået merit for,
skal desuden ligge inden for 3 år forud for, at du
startede på meritlæreuddannelsen.
For at blive optaget som nyuddannet skal du
melde dig ind senest 2 uger efter, at du har fået
din sidste karakter. Vil du hellere overflyttes
med dine nuværende rettigheder i forhold til
dagpengesats og dag-pengeret, er fristen fire
uger. Kontakt os på 70 10 00 18 for at få vejledning om, hvad der er bedst for dig.
ER DER NOGEN SPØRGSM ÅL?
Er du i tvivl, og kan du ikke finde svar på vores
hjemmeside, er du altid velkommen til at
kontakte os på tlf. 70 10 00 18 eller besøge os i
Aalborg, Esbjerg, Århus, Odense eller København. Du finder adresserne på laka.dk.
Alle beløb gælder for 2019.
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