
Kære nye kollega

Velkommen som medlem af Frederiksberg Lærerforening (FLF). Din tillidsrepræsentant har – eller vil snarest – 
præsentere sig og orientere dig om skolens praksis og dine rettigheder og muligheder som medlem af FLF.

Som udgangspunkt kontaktes kredskontoret via din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant, men kredskontoret er 
altid bemandet i hverdagene, også i ferier, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte kredskontoret, hvis akut behov opstår.

FLF har tradition for at afholde flere sociale og fællesskabsstyrkende arrangementer henover arbejdsåret. Vi håber, at du vil deltage 
i både disse aktiviteter og tage aktivt del i de øvrige initiativer som tages af dine tillidsvalgte på din arbejdsplads.

Vi glæder os til at arbejde sammen om at skabe bedre vilkår for dit arbejdsliv – og dermed bedre vilkår for vores professionelle opgave.

Med kollegiale hilsner 

Ane Søegaard
Formand

Velkommen
til fællesskabet

FrederikSberg
AuguSt 2016

På vores hjemmeside flfnet.dk kan du finde mere information om kredsens arbejde, 
nyhedsbreve, aktiviteter mm. Du kan også tilmelde dig vores sms-service ved at 
skrive flf til 1272, så modtager du erindringer om vores aktiviteter og nyheder.

Frederiksberg Lærerforening er en medlemsmæssig alsidig 
forening under Danmarks Lærerforening og består af mere end 
1000 medlemmer fordelt som:

•  Lærere og børnehaveklasseledere, i alt 12 folkeskoler, heraf 2 specialskoler 
 og 1 overbygningsskole, hvor også skolens 10. klasser er samlet
•  Lærere, ansat på private gymnasieskoler på Frederiksberg
•  Psykologer og pædagogiske konsulenter, tale-høre-konsulenter og UU-vejledere

FLF ledes af en bestyrelse på 7 personer med næstformand, Lasse Hansen og 
formand, Ane Søegaard, som den daglige ledelse. Sagsbehandling og administration 
af kontoret forestås primært af foreningens konsulent, Helle Munch Nielsen. 

 www. flfnet.dk

Sådan Ser 
din beStyrelSe ud

1. april 2016 – 31. martS 2018

laSSe HanSen
næstformand

Skolen på la Cours Vej
lhan@dlf.org

tlf. 3146 8834

Helle munCH nielSen
Konsulent

hmni@dlf.org 
tlf. 2985 1955

ane Søegaard 
Kredsformand
asoe@dlf.org 

tlf. 5126 2066

KriStine falgaard
Kredsstyrelsesmedlem

Skolen ved Søerne
kfalgaard@gmail.com

tlf. 4224 4346

enriCo SørenSen 
Kasserer

Johannesskolen
enso@dlf.org  

tlf. 3116 6460

 SonJa HeSSelager engSager 
Kredsstyrelsesmedlem

tre falke Skolen 
sonjaengsager@gmail.com

tlf. 4181 6128

ib Hummelgaard nielSen 
Kredsstyrelsesmedlem

Skolen ved nordens plads
ib.hummelgaard.nielsen@skolekom.dk 

tlf. 3871 6112

Søren daHlStrøm
Kredsstyrelsesmedlem

Søndermarkskolen
s.dahlstroem@gmail.com

tlf. 3028 5071


