Bli medlem – det lønner seg!

• Forskerforbundet arbeider for at lærerutdannerne
har de rammebetingelsene som kreves for å tilby
lærerutdanning av høy kvalitet.
• Forskerforbundet målbærer hensiktsmessig balanse
mellom nasjonal styring og faglig autonomi.
• Forskerforbundet mener fagmiljøene må ha sterk
innflytelse på videreutviklingen av utdanningene.
Med deg som medlem blir vår stemme sterkere!

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for studenter og ansatte i forskning,
høyere utdanning og kunnskapsformidling. Vi har over
20 000 medlemmer.
Forskerforbundet er organisasjonen for deg som
arbeider med forskning, undervisning, formidling og
administrasjon av kunnskap, både i offentlig og privat
sektor.

Våre medlemsfordeler:
• Vi forhandler lønn for deg, både lokalt på
arbeidsstedet og sentralt.
• Du får bistand fra lokallaget i lokale
lønnsforhandlinger og i spørsmål knyttet til ditt
arbeidsforhold.

Følg oss i sosiale medier:
facebook.com/forsker forbundet
twitter.com/forsker
instagram.com/forsker forbund

• Du får gode tilbud på forsikringer, banktjenester og
rabattordninger. Unios avtale med Storebrand bank
gir deg svært gunstig boliglånsrente.
• Du får fagbladet Forskerforum tilsendt gratis 10
ganger per år.
Organiser deg i dag!
Send SMS «FORSKERFORBUNDET» til 2474
Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00

Medlemskapet koster:
kr. 462 (2019) / 479 (2020) /498 (2021) per måned
for ordinært medlemskap. Stipendiater betaler redusert
kontingent. Se forskerforbundet.no/kontingent for alle
kontingentsatser.

post@forskerforbundet.no
www.forskerforbundet.no
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kunnskap gir vekst

Fagorganisasjonen
for
lærerutdannere

Kunnskap gir vekst
– organisering gir styrke

Forskerforbundet og
lærerutdanning

Forskerforbundets forening
for lærerutdanning (FFL)

Forskerforbundet er landets største fag- og interesse
organisasjon for studenter og ansatte i forskning, høyere
utdanning og kunnskapsformidling. Vi har over 20 000
medlemmer.

Visste du at…

Visste du at…

• Forskerforbundet har lokallag og dyktige tillitsvalgte
ved alle institusjoner som tilbyr lærerutdanning.

• FFL er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet.

Våre medlemmer er studenter og kunnskapsarbeidere
i forsknings- og kunnskapssektoren, som omfatter
universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene,
sykehusene, offentlig forvaltning, museer, arkiv,
bibliotek og industri.
Forskerforbundets formål er å bedre lønns- og
arbeidsvilkårene innen forskning og høyere utdanning
og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige
interesser.
• Vi organiserer studenter og ansatte i vitenskapelig,
teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som
normalt krever høyere utdanning.
• Vi organiserer kunnskapsarbeidere innen alle
fagområder og ved alle typer virksomheter i
forsknings- og kunnskapssektoren.
• Våre lokallag ivaretar dine rettigheter på
arbeidsplassen. Vi har lokallag på alle arbeidsplasser
der vi har tre eller flere medlemmer – til sammen
rundt 300 lokallag.

• Forskerforbundet har medlemmer innenfor alle de
ulike lærerutdanningene.
• Forskerforbundet representerer Unio i UHRlærerutdanning.
• Forskerforbundet har en egen forening for lærer
utdanning (FFL).
• Forskerforbundet fremmer dine interesse som lærerutdanner og har en egen politikk for lærerutdanning
som er utgangspunkt for vårt påvirkningsarbeid.
• Forskerforbundets politikkdokument omfatter lærer
utdannernes lønns- og arbeidsvilkår, profesjonsrettet
FoU, styring og finansiering, ledelse, samhandling
med praksisfeltet og rekrutter til utdanning og yrke.
Les mer om Forskerforbundets lærerutdanningspolitikk
på våre nettsider.

• FFL bidrar aktivt til Forskerforbundets politikkutforming.
• FFL er høringsinstans i saker som berører
lærerutdanning, lærerutdannere og praksisfeltet.
• FFL skaper fagpolitisk engasjement og er et nettverk
for lærerutdannere på tvers av institusjoner.
• FFL er medarrangør til den årlige
lærerutdanningskonferansen og de nordiske
lærerutdanningskongressene.
• FFL har organisert engasjerte lærerutdannere siden
1899.
• FFL har eget nyhetsbrev som orienterer om aktiviteter
og aktuelle saker.
• FFL-arrangementer er gratis for medlemmene.
• Medlemskap i FFL koster kr. 60,- / 30,-per måned
(avhengig av stillingsbrøk), i tillegg til ordinær
kontingent til Forskerforbundet.
• Du kan tegne medlemskap i FFL ved innmelding
i Forskerforbundet, eller du kan melde deg inn på
Min side.

Les mer om foreningen: forskerforbundet.no/ffl

