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et godt, stabilt afkast og lave 
administrations omkostninger.
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B e n t e  8 2  å r

Jeg glæder mig til, 
det bliver forår, og 
jeg kan få min cykel 
op af kælderen.

”
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Vi bliVer  
stadig 

flere
nu har lærernes 

Pension mere  
end 142.000 
medlemmer.
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ForMuEn 
voksEr 

lærernes Pension  
forvalter nu næsten 

100 
milliarder af lærernes  
gode pensionskroner.

Vidste du det?

For 25 år siden overgik danmarks 
lærere fra blive statsligt ansat 
til at blive kommunalt ansat. 
de overgik dermed også fra at 
være tjenestemænd til at blive 
overenskomstansatte – og de 
fik brug for at få en pensions
ordning. det fik de den 31. marts 
1993, og i år fejrer lærernes 
Pension sit 25 års jubilæum 
med en konference den 5. april. 
Jubilæet bliver også brugt som 
en anledning til at dele lidt ud af 
de fede reserver, så depotrenten i 
2018 er på 7,5 %.

års
juBiLæum

1993-2018

25

PErsondATA
når du modtager dit årsbrev, vil 
du se, at der i år er en henvisning 
til en oversigt, som ligger i din 
postkasse på lppension.dk. 
Den beskriver, hvordan lærernes 
Pension indsamler og behandler 
data om dig. Hvis det interes-
serer dig, kan du læse om, 
hvad og hvordan vi opbevarer, 
videregiver, sletter og indsamler 
oplysninger og om dine egne 
rettigheder til indsigt. 

danmarks  
højeste

Danmarks højeste bygningsværk 
finder du i storebælt. Det er 

storebæltsbroen.

Danmarks højeste naturlige 
punkt finder du i skanderborg 

kommune. Det er Møllehøj.

Danmarks højeste  
depotrente i 2018 finder du i 
lærerens Pension. Den er på

 7,5%

afkastet i 2017  
landede på

 6,6 %
Det svarer til næsten 

5,5 mia. kroner.

afkast og reserVer

når lærernes Pension i 2018 vælger at give en depotrente, der er højere end 
afkastet i 2017, nemlig 7,5 %, er det fordi, reservesituationen er overordentlig god.  

Populært sagt står der rigtig meget på bufferkontoen. 
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dig og din pension

Pensionsreform 2018 
Både pensionssystemer og skatteregler er kompliceret stof. nu er der kommet nye love og regler, og det bliver det hele 
ikke nemmere af. Men hensigten er, at du skal have flere økonomiske fordele af at spare op, så prøv at hænge på her:

IndFAsnIng AF nyT FrAdrAg  
For IndbETAlIngEr

2018 2019 2020

fradrag når der er mere end  
15 år til din pensionsalder

8% 8% 12%

fradrag når der er mindre end  
15 år til din pensionsalder

20% 22% 32%

F r A d r A g e t  i n d F A s e s  s å d A n : 

nyT FrAdrAg For  
PEnsIonsIndbETAlIngEr

Som et yderligere led i bestræbel
serne på at gøre det mere økonomisk 
attraktivt at spare op er der indført 
et nyt fradrag for pensionsindbeta
linger op til 70.000 kroner. Fradraget 
indfases over to år, og er størst de 
sidste 15 år inden pensionsalderen, 
nemlig op til 32%. det er i denne 
sidste periode inden pensionen, at 
samspilsproblemet er størst. har du 
mere end 15 år til din pensionsalder, 
bliver dit fradrag øget op til 12%. 

ModrEgnIngsFrI lærErPEnsIon? 
det er næppe mange lærere, som kan indbetale store summer på en 
opsparing ved siden af det, der bliver sat ind på lærerPensionen.

”Men vi vil jo gerne have, at vores medlemmer får fordelen af 
en modregningsfri opsparing, så vi er ved at undersøge, hvordan vi 
kan gøre det via lærerPensionen”, siger forsikringsjurist i lærernes 
Pension, ditte Amstrup.

dET skAl kunnE bETAlE  
sIg AT sPArE oP

du har sikkert hørt det: for nogle kan det ikke 
betale sig at spare op til pension i de sidste år 
inden pensionering, fordi pensionen, når den 
bliver udbetalt, bliver modregnet i sociale ydelser 
som fx pensionstillæg, boligtillæg og lignende. 
det forhold har regeringen ønsket at rette op 
på, så fra den 1. januar 2018 kan du oprette en 
aldersopsparing uden modregning. 

grænsEr For IndbETAlIngEr

Penge, som du får udbetalt fra sådan en alders
opsparing, vil ikke blive modregnet i eventuelle 
sociale ydelser. der er dog grænser for, hvor 
meget du kan sætte ind på sådan en mod
regningsfri aldersopsparing. indtil fem år før din 
folkepensionsalder må du indbetale 5.100 kroner 
om året, og derefter må du indbetale 46.000 
kroner om året. Beløbene reguleres hvert år.

5 år
føR fOlke -
PensiOns-

alDeR

fOlke -
PensiOns-

alDeR

Max inDBeTaling  
PR. åR

5.100 kr.
ReguleReS åRligt

Max inDBeTaling  
PR. åR

46.000 kr.
ReguleReS åRligt

blIv lIdT længErE
Pensionsordninger, som er opret
tet efter 1. januar 2018, kan man 
tidligst få udbe talt 3 år før, man 
når sin pensionsalder. Ændringen er 
endnu et tiltag, der skal få os til at 
blive længere på arbejdsmarkedet 
og få vores pensioneringstidspunkt 
til at flytte sig i takt med vores 
forlængede levetid. 

For ordninger, der er oprettet før  
1. januar 2018, giver loven mulig
hed for, at man kan begynde at få 
udbetalt sin pension fem år før sin 
folkepensionsalder, og for ordnin
ger, der er oprettet før 1. maj 2007, 
kan man endda begynde udbeta  l in g  
er allerede, når man fylder 60 år. 
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og læs 
teMaet!
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oPRindeligt hAndlede  
lÆReRneS PenSionS 

helbredsforsikringsdel,
  [ FiRkAntet ] SAgt,  

oM At SøRge FoR, At deR vAR  

invAlide PenSion til de  
MedleMMeR, SoM AF  

helBRedSMÆSSige åRSAgeR  
ikke lÆngeRe kunne ARBeJde.  

nu hAndleR det oM mere end det.

Din Lærerpension  
    breder sig

[ TEMA ]



[ TEMA ]

e
n lærerPension indeholder traditionelt en 
inva lide pension, som bliver udbetalt til dig 
og dine børn, hvis du mister din arbejdsevne. 
nye tiltag betyder, at du får flere muligheder 

for at hente hjælp i din pensionsordning, hvis helbredet 
begynder at vakle.

Hjælp, når det vælter
over de senere år er lærerPensionen ved at brede sig til 
også at tilbyde hjælp til de medlemmer, som er syge
meldt. det er det, Falck healthcareprojektet, som over 
et par år har kørt et pilotprojekt med lærernes Pension, 
handler om. Formålet har været at prøve at hjælpe syge 
medlemmer hurtigere tilbage i arbejde. den indsats bliver 
nu et permanent tilbud, og du kan læse mere om det her i 
bladet på næste side.

Forebyggelse
Men også det at holde de raske ved helsen er på vej til  
at blive en opgave, dit pensionsselskab tager en aktie i.  
i 2012 oprettede lærernes Pension en forebyggelses fond 
på tre mio. kroner, som over tre år skulle støtte projekter, 
der beskæftigede sig med forebyggelse og trivsel bandt 
lærere. det blev til de tre projekter, som du kan læse 
mere om på side 10.

Dårligt helbred koster
Baggrunden for, at lærernes Pension begyndte at inte
ressere sig for både behandling og forebyggelse, er, at an
tallet af ansøgere til invalidepension steg stærkt i midten 
af 00’erne. i 2007 stod lærernes Pension med et stort 
underskud på invalidepensionssager, og måtte sætte 
prisen for invalideforsikringen op i både 2008 og 2009.

næsten halvdelen af de mange ansøgninger skyldtes 
psykisk betingede lidelser, primært stress. heldigvis er 
stress ofte forbigående, og siden 2010 er det gået bedre 
og bedre. Mange sygemeldte lærere vender tilbage i 
job, og priserne på invalidedækning er i årene 20132018 
derfor igen sat ned – med 82%.

Det kan godt betale sig
nogle vil måske indvende, at et pensionssel
skab ikke skal bruge midler på at forebygge 
og afhjælpe medlemmers stresslidelser, 
fordi det må være et arbejdsmiljøanliggende 
og dermed noget, arbejdsgiverne skal tage 
ansvar for. Men for det første kan stress 
have mange årsager, hvoraf arbejdsmiljøet 
kan være én. ingen kan bare sige præcist, 
hvor stor en faktor arbejdet er i udviklingen 
af en konkret stresslidelse.

For det andet så er der – som historien 
viser – rigtig mange penge at spare for 
fællesskabet, hvis syge medlemmer kom
mer tilbage i arbejde i stedet for at ende på 
permanent invalidepension. i det ekstreme 
regnestykke, hvor én ung lærer kommer på 
invalidepension helt frem til sin alderspen
sion, vil det koste fællesskabet adskillige 
mio. kroner – både i form af penge der bliver 
udbetalt, og penge der mangler i indbeta
linger. Med andre ord skal der ikke være ret 
mange succeshistorier, før det kan betale 
sig at både forebygge og behandle. n

d i n  L æ r e r P e n s i o n  k A n  n u  o g s å  H j æ L P e ,  F ø r  d e t  g å r  H e Lt  g A Lt

 FoReByggelSe  BehAndling invAlidePenSion

rAsk skrAntende  syg LAngtidssyg invALid

“Det er vigtigt med gode 

forsikringsdækninger ved 

sygdom, men allerhelst vil 

vi udbetale større alders-

pensioner. Det kan vi, hvis 

en mindre del af medlem-

mernes indbetalinger går til 

forsikringer, og mere kan på 

til opsparing”, siger ansvars-

havende aktuar i lærernes 

Pension, jesper Brohus.

Mange syge  lærere kæMper sIg tIlbage I Job.
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Psykiske lidelser fylder mest
hele 69% af henvendelserne omhandler en 
psykisk lidelse. det er en del mere, end hvad 
Falck oplever hos andre kunder. her ligger 
andelen af psykiske lidelser på 46%.

kan vi hjælpe dig?
hvis du er sygemeldt, kan det være, at du 
også kan få hjælp hos Falck healthcare 
gennem lærernes Pension. du skal være 
medlem af lærernes Pension og have inva
lidepension på din ordning. 

du kan for eksempel få hjælp til at blive 
på arbejdsmarkedet, få en vurdering af, om 
den igangværende udredning eller behand
ling er tilstrækkelig eller hjælp til at få 
afklaret et uklart sygdomsforløb eller uklare 
symptomer. hjælpen er helt uafhængig af 
din arbejdsplads, det offentlige, din faglige 
organisation og en eventuel ansøgning om 
invalidepension i lærernes Pension.

Jo tidligere jo bedre
erfaringerne viser, at en tidlig indsats bety
der større succes. Så hvis du er langtidssyge

meldt, er der ingen grund til at vente med 
at henvende dig, til du eventuelt mister 
dit arbejde. 

Hvordan foregår det
hvis et forløb skal sættes i værk, bliver 
det skræddersyet til lige præcis dig, og et 
tværfagligt team af både sygeplejersker, 
læger, fysioterapeuter, psykolog og social
rådgiver vil tage sig af dig. 

du vil blive tilbudt en fast kontakt
person i Falck healthcare, som vil være 
tovholder gennem hele forløbet. det hele 
er frivilligt. det vil sige, at du uden videre 
til hver en tid kan sige fra, hvis du ikke 
ønsker hjælpen alligevel.

Hvordan kommer man i gang?
Start med at ringe til lærernes Pension på  
70 21 61 32.

Først afklarer vi om vi kan hjælpe dig. 
kan vi det, vil du blive holdt i hånden hele 
vejen igennem dit forløb, til du forhåbent
lig er tilbage på arbejdsmarkedet igen på 
den måde, der passer til dig. n

Siden juni 2017 har lærernes Pension haft et permanent  
tilbud til medlemmerne om hjælp fra Falck healthcare. 
Falck health care skal hjælpe sygemeldte lærere, der er i 
fare for at blive sagt op, med at komme på fode igen, så de 
enten kan forblive på eller vende tilbage til arbejdsmarke
det. Med mere end 150 igangværende sager, må ordningen 
siges at være vel modtaget af medlemmerne. 

Succes med  
Falck Healthcare

brug  for hJælp?rIng tIl lærernes pensIon på

70 21 61 32
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k
an man forebygge, at så mange 
lærere går ned med stress? det 
spurgte lærernes Pensions be
styrelse sig selv om i slutningen af 

2012. omkring halvdelen af de ansøgninger om 
invalidepension, der blev indgivet, havde grund 
i psykiske lidelser som stress og depression. På 
et tidspunkt rakte budgettet ikke længere til 
de mange sygemeldte, og priserne på forsikrin
gerne måtte sættes op. når en større andel af 
lærernes månedlige pensionsindbetalinger går 
til forsikringer, bliver der færre til alderspension. 
derfor var der grund til at forsøge noget nyt.

Projekterne er færdige og puljen er lukket, 
men fokus på forebyggelsesmuligheder bliver 
opretholdt.

Forebyggelsesprojekter - behøver det at gå helt galt?
lærernes Pensions bestyrelse besluttede i 2012 af afsætte  
1 mio. kroner om året i tre år til en forebyggelsespulje. 
Puljen har ydet økonomisk støtte, i alt 1,24 mio. kroner, til 
tre projekter med fokus på trivsel og forebyggelse blandt 
lærere. Projekterne er gennemført i perioden 20132017. 

[ TEMA ]

Balanceprojektet 
mistrivsel 
Projektet målte trivslen blandt 
lærerne på de medvirkende skoler 
med Whos trivselsindeks og fandt, 
at 32% af lærerne scorede så lavt, at 
de kunne være i risiko for depression 
eller stressbelastning. til sammenlig
ning scorer kun 1417% af danskerne 
generelt tilsvarende lavt.

lærerne blev tilbudt individuelle 
samtaler og stresshåndteringskursus, 
og lederne modtog kursus om vigtig
heden af godt psykisk arbejdsmiljø.

indsatsen førte ikke til en målbar 
forbedring i de deltagende læreres 
trivsel. det skyldtes muligvis, at 
udrulningen af projektet ikke blev 
effektivt gennemført.

Projektet turde konkludere, at 
tabuisering af stress er en hindring 
for at forebygge, og at indsatser imod 
stress bør rettes sammenhængende 
mod individ og organisationsniveau 
for at få en effekt. 

se videoer og Læs ArtikLen  
”lærer: en åben kultur er afgørende  

for at undgå stress” på folkeskolen.dk

vejen/Billund-projektet 
De sygemelDte og De raske

de SygeMeldte
Projektet tilbød behandling til 24 lærere, som var syge
meldt med stressrelaterede problemer.

deltagerne fik tilbudt psykologsamtaler i grupper, der 
kun bestod af lærere. de lærte om stress og mindfulness, 
og de lærte at opdage og håndtere negative tanker.

de lærere, der var med i forløbet, oplevede, at de 
opnåede øget selvindsigt og fik brugbare værktøjer til 
at håndtere stress. desuden var det meget givende at 
samles i grupper med andre i samme situation.

hovedparten de 24 lærere vendte tilbage til jobbet på 
fuld tid. to valgte at gå ned i tid, nogle få søgte lærerjob 
på en anden skole. ingen søgte væk fra lærerfaget. Én 
blev indstillet til svagelighedspension. 

Projektet målte et fald i lærernes stresssymptomer 
efter to måneder og igen efter fem måneder.

Læs evt. ArtikLen 

”gruppetilbud hjælper stressede lærere” på folkeskolen.dk

de RASke
Projektet kortlagde det generelle psykisk arbejdsmiljø  
på skolerne. 

kortlægningen viste, at lærerne oplever kravet om 
øget inklusion og manglende forberedelsestid som de 
væsentligste årsager til stress. 

den viste også, at lærerne oplever at have større ind
flydelse på deres job end danskerne gør generelt,  
og at de oplever god social støtte fra kolleger og ledere.

Læs evt. ArtikLen 
”gruppetilbud hjælper stressede lærere” på folkeskolen.dk

L æ s  o m  d e  t r e  P r o j e k t e r

1 2
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Forebyggelsesprojekter - behøver det at gå helt galt?

fInDVærktøJertIl stressforebyggelse  på

mentalsundhed.dk

lærernes Pensions medlemspanel har svaret på 
de fem spørgsmål i Who's trivelstest. de fleste 
af dem, der har svaret, har holdt ferie i den ene 
af de to uger, som undersøgelsen dækker. 

s å d A n  H A r  L æ r e r n e  d e t

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

i de sidste 2 uger har 
jeg følt mig glad og i 

godt humør

i de sidste 2 uger har 
jeg følt mig rolig og 

afslappet

i de sidste 2 uger har 
jeg følt mig aktiv og 

energisk

i de sidste 2 uger er 
jeg vågnet frisk og 

udhvilet

i de sidste 2 uger har 
min dagligdag været 
fyldt med ting, der 

interesserer mig

  På intet tidspunkt

 lidt af tiden

  lidt mindre end 

halvdelen af tiden

  lidt mere end 

 halvdelen af tiden

 Det meste af tiden

  Hele tiden

stress-stop-projektet 
vantrivsel og sygeFravær
Projektets formål var at forebygge dårlig  
trivsel og højt sygefravær ved hjælp af 
stress forebyggelse på to skoler.

Projektet udformede og udbredte en 
stressberedskabsplan, og lederne fik tilbudt 
kompetenceudvikling, så de skulle kunne 
opdage og håndtere stressramte kolleger.

efter indsatsen viste målinger en højere 
trivsel på den ene skole. det var ikke muligt 
at gennemføre en sammenlignende måling 
på den anden. 

kravene om inklusion, krævende forældre 
og en negativ stemning oplevedes som år
sager til stress og dårlig trivsel.

Projektet konkluderer, at det er afgørende, 
at ledelsen påtager sig stressforebyg
gelsesindsatserne både i implemen
tering og opfølgning. 

Læs evt. ArtikLen 

”når selvledelse spænder ben for 
stressforebyggelse” på fokeskolen.dk

3
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d
er er ingen børn i de lange gange. en 
tamt snerrende støvsuger æder sig 
meter for meter forbi afvisende døre 
til stumme klasselokaler. efterladte 

voksne sludrer dæmpet i en stund, der kan få 
lov at ebbe ud af sig selv uden at blive flået af 
skoleklokkens rundsav. det er fredag eftermid
dag, på lynghedeskolen i grindsted. 

i skolegården drister en pulverhvid februar
sol sig tøvende frem over slukørede basket
ballkurve og forladte bænke og ind gennem 
et vindue til lise nedergårds sirlige arbejds
plads. Skrivebordet er inddelt i felter. der er et 
grønt, et gult og et rødt. i felterne sidder gule 
postitsedler. nogle løfter sig og lokker med 
æselørerne, ”tag mig, tag mig” – andre ligger 
helt fladt, sat på plads med hård 
hånd. de felter og de postit 
vender vi tilbage til.

lise nedergaard blev uddan
net lærer i 2010 og arbejdede på 
et par forskellige skoler, inden 
hun blev ansat på lynghedesko
len. Alt gik godt, men en dag, da 
hun var ved at planlægge projekt
uge med sine kolleger, hører hun 
pludselig sig selv sige, at hun ikke 
kan overskue det og overvejer at 
melde sig syg i den uge. 

”den dag ramlede den for 
mig”, siger lise.

Forud for det planlægnings
møde havde hun haft en lang
varig udfordring med krævende 
elever i en vanskelig klasse, hun 
havde overtaget opgaver fra en 
langtidssyg kollega, og hun havde 
fået en uhørt voldsom email fra en forælder, 
som virkelig havde rystet hende. i længere tid 
havde hun kørt på pumperne, uden at mærke 
det. hende skrivebord var et halv meter tykt 
kaos, og hendes kolleger syntes, hun var gået 

fra at være sjov og sprudlende til at være en 
sur gammel dame. 

På vej hjem fra mødet den dag brød hun 
fuldstændig sammen. græd og græd, så hun 
ikke kunne køre sin bil. derefter græd hun i 14 
dage, kun afbrudt af perioder med galoppe
rende hyperaktivitet.

hun fik ringet til danmarks lærerforening 
som sagde, at hun skulle sygemelde sig i mini
mum 14 dage – omgående. hun fik også at vide, 
at der var et projekt for stressramte på vej, som 
hun måske kunne nå at komme med på. 

”Jeg sagde ja fordi, nogen sagde, at det var 
det, jeg skulle. Jeg var på et stadie, hvor jeg ikke 
selv kunne forholde mig til andet end, hvordan 
jeg havde det lige nu. Jeg var klar til at tage, 

hvad jeg kunne få.”
efter et par uger, hvor lise 

havde talt med en psykolog, 
begyndte hun i gruppeterapi med 
11 andre lærere, der også var sy
gemeldt på grund af stress. de 12 
og en psykolog mødtes én gang 
om ugen i tre timer ad gangen. 

”det var både grænseoverskri
dende og rigtig rart”, fortæller 
lise. ”Jeg syntes jo ikke, at nogen 
forstod, hvad fanden det var, jeg 
gik igennem, men pludselig var 
der 11 andre, der vidste, hvad jeg 
snakkede om. nogen som godt 
kunne forstå, at jeg ikke kunne 
overskue, at opvaskemaskinen 
både skulle tømmes og fyldes, 
eller at jeg brugte tre dage på at 
turde gå i h&M og købe strømper, 
men måtte smide det hele og gå 

hjem igen, fordi jeg mødte en elev, der sagde 
”hej lise””. 

det var hårdt at være med i gruppen. lise 
var der ikke en eneste gang uden at stortude, 
og hun var fuldstændig udmattet efter hver 

gang. Alligevel var det rart, og hun kunne 
hurtigt mærke en effekt. 

et af de gode værktøjer, hun fik, var nogle 
mindfulness programmer, som hun stadig har 
på sin telefon. hun fandt hurtigt ud af, at hvis 
hun lavede sine mindfulnessøvelser rimeligt 
slavisk, så kunne hun stabilisere sig selv og 
tage brodden af, hvis hun for eksempel var ved 
at få svært ved at trække vejret. Andre værk
tøjer handlede om, hvad man kan gøre for at 
sige pyt, hvordan man kan sige nej, og hvordan 
man kan strukturere sine opgaver. det er det, 
felterne på hende skrivebord er til. opgaver, der 
er vigtige lige nu, hører til i det røde felt. Andre 
opgaver kan enten vente lidt eller vente længe. 
de sidder i det gule og det grønne. 

For lise var det bedste ved at være med i 
projektet den ventilfunktion, gruppen fik. At 
tale med nogen, som forstod, fordi de havde 
det på samme måde. 

også da hun så småt begyndte på arbejde 
igen var det rart at komme til møderne. 

”når jeg kunne mærke, at alarmberedska
bet begyndte på arbejde, skrev jeg det ned for 
at tale om det på næste møde. Sådan tog jeg 
ting, som kunne fremprovokere en stressreak
tion, ud af hovedet og parkerede dem.” 

i dag er lise tilbage på arbejde på fuld tid. 
det var en nænsom proces, startende med 
seks timer, som blev trappet op i en takt, så 
hun selv kunne følge med. i dag kender hun 
sine stressfaresignaler, og hun ved, hvordan 
hun skal stoppe det. For eksempel er hun 
begyndt at sige nej. 

”det var det allersværeste. Frygten for at 
sig fra, er jo frygten for at lægge byrderne på 
kollegerne. hvis jeg ikke kan overskue det – 
kan min makker så?”

lise finder jakken, nøgler og mobiltelefon 
og går ud i den lave sol. en lang fredag er slut, 
og en weekend er begyndt. n

Lise nedergAArd deltog i et af de tre forebyggelsesprojekter, lærernes Pension har 
støttet økonomisk, et udviklingsprojekt på Arbejdsmedicinsk Afdeling i esbjerg i samar
bejde med vejenBillund lærerkreds og skolerne i vejen og Billund kommune. Se side 10.

Helt ned på bunden - og op igen

[ TEMA ]

lise var den lærer, der har styr på det hele, et ryddeligt  
arbejdsbord og overskud til at lave både sjov og ballade.  
hun var ikke typen, der kan få stress. virkelig ikke. troede hun.
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nåR Jeg kunne 
MÆRke At AlARM
BeRedSkABet  
Begyndte På ARBeJ
de, SkRev Jeg det 
ned FoR At tAle oM 
det På nÆSte Møde.
lise neDergaarD

”



lise anBeFaler:  

om BeHanDling
Opret fagspecifikke gruppeforløb, hvor lærere 
er sammen med lærere, så alle kender arbejds-
situationen og ved, hvad vi kommer fra.

Men sørg også for akut psykologhjælp, så man 
kan komme i behandling, mens man venter på 
en gruppe. når man er helt derude, er det vigtigt, 
at nogen tager hånd om én med det samme.

til kolleger
Vær ikke bange for at underrette ledelsen, hvis 
du er bekymret for en kollega. Hvis man bemær-
ker, at nogen er ved at gå ned, skal man tage lidt 
mere ansvar for hinanden.

Tal om dette her. lærere er strukturmennesker, 
vant til at være i kontrol, styre og planlægge.  
så når det ramler, er vi lidt bange for at sige det. 

lær at sige fra. 
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indFLydeLse eLLer ej  
kAn vÆRe den AFgøRende FAktoR

Når en person går ned med stress,  
er det så altid på grund af arbejdet? 
det kan man ikke sige. Man er enige om, at 
stress er et multikausalt fænomen, hvor ar
bejdsmiljø er én af flere mulige årsager. Andre 
årsager kan være belastninger uden for arbejde, 
fx i privatlivet. og hvordan den enkelte person 
reagerer på belastninger, spiller også ind.

nogle bærer på en psykisk sårbarhed, føler 
sig hurtigere belastet eller har sværere ved at 
håndtere stresssituationer end andre. er man 
særligt sårbar, så er en stressfuld arbejdsplads 
en kæmpestor belastning, og risikoen for at gå 
ned med stress er større. Men også mennesker, 
som er mindre psykisk sårbare kan udvikle 
stressreaktioner af at være på en stressfyldt 
arbejdsplads, især hvis de er belastede over 
lang tid. 

Mange facetter i livet spiller ind, så det 
afgørende er, hvad man samlet bliver udsat for. 
Måske har man en partner, som støtter en, en 
familie eller et socialt netværk som hjælper – 
eller man har måske netop ikke disse forhold 
på plads.

det er umuligt at angive præcist, hvor stor 
en faktor arbejdslivet udgør i udviklingen af en 
konkret stresslidelse. Men det er en faktor, og 
hvis man har fået stress, så har man det også 
på sin arbejdsplads, og derfor er det samlet set 
også vigtigt at indrette arbejdspladsen, så alle 
kan være der. 

Er der en tendens til, at arbejdsgivere 
prøver at undgå mennesker, der er sår
bare eller pressede på andre fronter?
vi kan i hvert fald konstatere, at der i dag 
ofte eksplicit efterspørges såkaldte robuste 
medarbejdere. de indsatser, som nFA står for, 
tager udgangspunkt i, at arbejdspladserne 

gerne skal kunne rumme forskellige medarbej
dere med forskellig ydeevne, som endda også 
svinger hos den enkelte hen over et arbejdsliv. 
det er derfor også vores opgave som nationalt 
forskningscenter at pege på løsninger, så alle 
kan arbejde uden at blive syge af det. 

Et stigende antal unge rammes af 
psykiske lidelser og stress, så er  
arbejdsmarkedet ikke nødt til at  
indrette sig på at rumme de sårbare? 
Man kan i hvert fald ikke forudsætte, at vi på 
længere sigt har såkaldte robuste nok, hvis 
det er det, man går efter. det er også vigtigt at 
man betragter stigningen i psykiske lidelser i 
et mere samlet perspektiv: i ser selv i lærernes 
Pension en overvægt af psykiske lidelser 
blandt de medlemmer, der må forlade arbejds
markedet i utide. det billede ser vi alle steder i 
den vestlige verden og af gode grunde. netop 
her har arbejdet flyttet sig væk fra det hårde 
fysiske arbejde. Arbejde, som belaster kroppen, 
fylder mindre end for 50100 år siden, så man 
bliver ikke længere i samme omfang syg på 
grund af ondt i ryggen. 

nu arbejder de fleste af os, hvor vi har 
kontakt med andre mennesker, i servicefag, i 
vidensarbejde, plejearbejde osv. de fleste skal 
i dag i deres arbejde interagere og være i tæt 
samarbejde med andre mennesker. det er med 
til at forklare, at de arbejdsbelastninger, der er 
flest af i dag, er de psykosociale belastninger. 
når mennesker arbejder sammen, kan det 
indebære gode oplevelser, for eksempel i et 
velfungerende team, hvor man føler, at man 
støtter hinanden. Men der er også altid risiko 
for konflikter og ting man skal forhandle med 
andre om. Psykosociale aspekter i arbejdslivet 
fylder meget mere i dag. og det er derfor også 

vigtigt, at vi er mere opmærksomme på disse 
aspekter og gør en indsats for at skabe et godt 
psykosocialt arbejdsmiljø. det kan blandt andet 
være ved, at man sørger for god kommunika
tion mellem ledelsen og medarbejdere, en kul
tur hvor man bliver anerkendt og respekteret, 
men også hvor man bliver hørt, når der er brug 
for forandringer.

derfor er det heller ikke unaturligt, at der 
er sket et skifte fra, at det førhen var primært 
fysiske aspekter, der fik folk ud af arbejde 
tidligere end planlagt, til at det i dag mere er 
psykosociale aspekter. det er på vores psyke, 
ikke på kroppen, vi bliver mest udsat i dag. 

Hvilke indsatser virker bedst,  
hvis man vil reducere antallet af  
medarbejdere, der udvikler stress?
Succes eller fiasko afhænger meget af, hvad 
motivationen er for at gøre netop dette, og 
hvem der er blevet inddraget.

Mange forskere er derfor gået væk fra 
kun at se på resultaterne, når de skal vurdere 
indsatserne. når en bestemt indsats ikke har 
ført til de virkninger, man forventede, er det 
ikke nødvendigvis indsatsen, som var forkert, 
men måske den måde man har gennemført 
den på eller rammerne omkring den. Man er 
nødt til også at se på, hvem der har initieret 
indsatsen og hvorfor, hvilke forundersøgelser 
der blev lavet, og hvilke ressourcer der var til at 
følge op. der er mange lag, som skal være på 
plads, for at en indsats kan virke. her betyder 
medarbejderindflydelse og –inddragelse rigtig 
meget. At have mange opgaver behøver ikke 
i sig selv give stress. har man indflydelse på, 
hvordan man løser dem, eller har man selv 
haft indflydelse på valget af opgaver, så er det 
en anden historie, end hvis man bliver pålagt 

Stress er ved at være en folkesygdom, som efterhånden har plaget danskerne gennem en årrække med 
store menneskelige og økonomiske omkostninger. Derfor har stresslidelser også været objekt for forskning 
på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og [pans’jo’n] har talt med seniorforsker Birgit 
Aust fra centeret om, hvad man ved i dag om årsager til og indsatser imod stress på arbejdspladsen.
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indFLydeLse eLLer ej  
kAn vÆRe den AFgøRende FAktoR deR eR Sket  

et SkiFte FRA, At 
det FøRhen vAR PRiMÆRt 

FySiSke  
ASPekteR, deR Fik  
Folk ud AF ARBeJde  
tidligeRe end  
PlAnlAgt, til At det  
i dAg MeRe eR  

PSykoSociAle 
ASPekteR.

Birgit aust

”

Birgit Aust
titel:Seniorforsker, cand.scient., ph.d.

Baggrund i sociologi og  

folkesundhedsvidenskab.  

har beskæftiget sig med  

interventioner på arbejdspladser,  

i 16 år på nFA – det nationale  

Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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noget. netop indflydelse er også meget vigtig 
i forhold til at forstå, at én person oplever 
stress, og en anden ikke gør. 

Men er der stress på arbejdspladsen, og 
vil man gøre en indsats for at forbedre det 
psykosociale arbejdsmiljø, viser det sig, at 
også her betyder det meget for udfaldet, om 
medarbejderne er inddraget. Blev man spurgt 
om, hvad problemet var, blev man hørt af sine 
overordnede?

typisk vil det vise sig, at det ikke kun er 
mængden af opgaver, der belaster. det kan 
også være rollefordelinger i et team eller util
fredshed med samarbejde med en anden afde
ling. det gælder om at lytte som arbejdsgiver. 
Medarbejdere er eksperter på deres arbejdsliv 
og har typisk også de gode ideer til, hvordan 
man kan forbedre det. Så medarbejderinddra

gelser virker på mange måder: Anerkendelsen i 
sig selv hjælper, og arbejdsgiveren eller lederen 
får en bedre problemforståelse og ideer til 
løsningsforslag, så de kan tilrette løsningsind
satsen. 

Hvordan har motivationen bag  
indsatsen betydning for effekten?
undersøgelser peger på, at en indsats, der 
sættes i gang med afsæt i medarbejderne og 
med henblik på at forbedre medarbejdernes 
helbred og trivsel, oftere har en positiv effekt, 
end hvis en lignende indsats bliver gennem
ført kun på arbejdsgiverens initiativ og med 
virksomhedsøkonomiske interesser som 
hovedmotiv. 

Er øget indflydelse på arbejdstids
tilrettelæggelsen en sikker vinder, 
hvis man vil forbedre arbejdsmiljøet?
Mange målinger viser det, men en af grundene 
til, at vi netop finder positive effekter der, kan 
være, at ændringer i arbejdstidstilrettelæg
gelse er en forholdsvis let indsats at få øje på 
og måle på. det er en meget synlig foran
dring, hvis man får mere fleksibilitet, og alle 
medarbejdere bliver berørt af det, uanset hvor 
meget man benytter det. Så det er ikke svært 
at måle på folks oplevede effekt af det. det er 
sværere at måle på en indsats som fx en bedre 
feedbackkultur i vores teams. hvornår har 
man opnået det? hvordan måler man på det? 

Så der kan være andre indsatser, som også 
er effektfulde, men hvor det bare er meget 
sværere at måle.

En del af lærernes indflydelse på deres 
arbejdstidstilrettelæggelse blev taget 
fra dem ved overenskomstindgrebet i 
2013. Burde de opleve mere stress og 
ringere psykosocialt arbejdsmiljø? 
Som udgangspunkt peger forskningen på, at 
indflydelse og fleksibilitet er positive aspekter 
af et velfungerende psykosocialt arbejds
miljø. Men der er modsat også et potentielt 
belastende aspekt i det med fleksibilitet, 
nemlig såkaldt grænseløst arbejde. det er en 
udfordring, som måske lærerne især har haft. 
For hvornår har man som lærer egentlig fri? 
Så uden at jeg har undersøgt det nærmere, 
kan det altså også være, at det for nogen har 
været en lettelse at kunne sige, at nu har jeg 
denne arbejdstid, og nu klarer jeg mit arbejde 
inden for de her givne rammer. n

For at medlemmer, der bliver ramt af 
sygdom, fremover skal kunne få glæde 
af deres forsikring, også når de mod
tager ressourceforløbsydelse fra det 
offentlige, har lærernes Pension pr. 1. 
januar 2018 indført et nyt produkt. det 
kalder vi sum ved ressourceforløb. Med
lemmer, der har modtaget ressource
forløbsydelse i seks måneder, kan få 
udbetalt et engangsbeløb på 100.000 
kroner. når forsikringen bliver udbetalt 
som et engangsbeløb, bliver den ikke 
modregnet i ydelsen fra det offentlige. 

stadig bidragsfritagelse  
og børnepension 
kommer du på ressourceforløbsydelse, 
vil du ud over summen fortsat få 
bidrags  fritagelse. Bidragsfritagelse sik
rer, at størrelsen af din alderspension og 
dine forsikringer bevares på et niveau, 
som om der stadig blev indbetalt til 
pensionsordningen. du vil også fortsat 
kunne få børnepension til dine børn un
der 21 år, for hverken bidragsfritagelse 
eller børnepension bliver modregnet i 
ydelserne fra det offentlige. 

ikke alle kan få 
når der bliver lavet ændringer som 
denne i forsikringsbetingelserne, skal 

sum Ved 
ressourceforløb

Nyt produkt



i lærernes Pension tilpasser vi vores ydelser, så de støtter medlemmerne bedst muligt.

Farvel til kul, oliesand og tobak
lærernes Pensions etiske kodeks blev grundigt debatteret  

og efterfølgende revideret i efteråret 2017. det blev et farvel  
til kul, oliesand, arktisk boring og tobak. investeringer inden for 

disse områder vil blive solgt fra i løbet af 2018. derudover  
vil vi udarbejde en langsigtet plan for frasalg af  

investeringer i fossile energikilder generelt.

Den længste sortliste
ved udgangen af 2017 stod 179 virksomheder på  

lærernes Pensions sortliste over virksomheder, som vi ikke  
investerer i. det er en af branchens længste sortlister, og med 
det reviderede kodeks kommer den til at blive endnu længere.

Formentlig kommer 225 virksomheder på listen. listen  
bliver opdateret to gange om året.

større åbenhed og formuleret skattepolitik
en anden udløber af efterårets etikdebatter i Medlemsforum  

og bestyrelse er, at der bliver nemmere adgang for medlemmer 
og resten af verden til information om vores investeringer. inden 
længe vil du kunne følge nøjere med i, hvad der bliver købt og ikke 
mindst solgt og hvorfor. Samtidig bliver der også lagt en klart for
muleret skattepolitik ud på hjemme  siden, så det er tydeligt, hvilke 

retningslinjer lærernes Pension investerer efter, også  
i skattemæssig sammenhæng. n
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Etisk 
kodeks

de etiske retningslinjer for lærernes Pensions 
investeringer er blevet opdateret

der sættes en dato, hvorfra de nye regler gælder, aktu
elt altså den 1. januar 2018. det betyder blandt andet, at 
medlemmer, som var blevet syge inden den dato, ikke kan 
få glæde af udbetalingen. der kan også være andre forhold, 
som gør, at man ikke er berettiget til at få engangsudbeta
lingen. det er rigtig ærgerligt for dem, der er i den situation, 
men juridisk og forsikringsteknisk er der desværre ikke 
noget, vi kan gøre.
  
Hvorfor indfører vi et nyt produkt?
den 1. juli 2016 indstillede lærernes Pension de løbende ud
betalinger af invalidepension til medlemmer, der modtager 
ressourceforløbsydelse fra det offentlige. udbetalingerne 
var blevet meningsløse. årsagen er, at pensionen alligevel 
blev 100% modregnet i ydelsen fra det offentlige. dermed 
kunne forsikringen ikke være det økonomiske supplement 
i en svær tid, som den var tænkt som. udbetalingen havde 
reelt ingen effekt for medlemmet. derfor har vi nu indført 
den nye sum ved ressourceforløb. n

dig og din pension

sum Ved 
ressourceforløb

Nyt produkt



m
ed god grund er ”skattely” det 
begreb, der står forrest i associa
tionskøen, når den lille caribiske 
øgruppe bliver nævnt, for i 

mange år har cayman islands været et knald
godt bud på et gemmested for sorte penge og 
værdier, som skattemyndigheder og kreditorer 
gerne måtte overse. 

ikke mere skattely
Sådan er det ikke mere. cayman islands vil 
gerne være med i det gode selskab, og derfor 
er love, regler og udvekslingsaftaler strammet 
i det caribiske paradis. Siden 2009 har hverken 
den danske stat eller Fn anset cayman islands 
for et skattely. 

Men forældede sandheder har det med at 
hænge ved som hvidløgsskal på våde fingre. 

Slagkraften i et dårligt rygte fik lærernes 
Pension at mærke, da vores investeringer i 
fonden tAFF, som er struktureret på cayman 
islands, dukkede op i de såkaldte Paradise 
Papers i efter året 2017, og journalister fra 
landsdækkende aviser og tvkanaler ville have 
en forklaring. lærernes Pension havde fuld
stændig undervurderet, hvor mistænkelige vi 

kunne fremstå i nogens øjne, fordi 
cayman islands stadig træk

kes med sit dårlige rygte. n

hvad tænker du, når nogen siger cayman islands?  
Selvfølgelig kan du være en af de heldige, der tænker tilbage  
på din bryllupsrejse, men langt de fleste tænker ”skattely”. 

Hvorfor vil i gerne inve-
stere i tAFF-fonden?
det er en bæredygtig inve
stering, som skaber 10.000 
arbejdspladser; som vil 
indføre best practice inden 
for bæredygtig skovdrift, og 
som arbejder på at opnå den 
strenge FSccertificering.

Hvordan kan i  
være sikre på det?
vi har fået vores manager 
til at baggrundstjekke med 
både skattemæssig og 
juridisk ekspertise. desuden 
skal fonden hvert år aflevere 
en rapport om selskabernes 
miljømæssige og sociale 
ansvarlighed. og vi har en 
klausul på investeringen i 
indonesien, som gør, at vi 
kan trække os ud omgå
ende, hvis de ikke ”opfører 
sig ordentligt”. 

Hvorfor vil i gerne  
investere gennem  
Cayman islands?
Fordi det er en simpel 
og gennemsigtig struk
tur – både for investoren 
og for de enkelte landes 
skattemyndigheder. 
investorer fra flere lande 
kan investere sammen, og 
skatten betales så både 
der, hvor pengene tjenes og 
i investorens hjemland.

Hvorfor kan fonden  
ikke være struktureret  
i fx danmark?
Fordi hvis fonden var 
struktureret i danmark, 
skulle investorer fra andre 
lande indberette skat i 
danmark. vi har meget 
komplicerede skattereg
ler, så det ønsker ingen 
investor.

Hvad får Cayman islands  
så ud af at huse fonden?
Administrative arbejdspladser, 
lejeindtægter, salærer, osv.

Hvordan ved i, at de andre 
investorer, vi er sammen 
med, ikke er nogle skurke?
For det første er de statslige 
udviklingsfonde og pensions
selskaber som os og dermed 
underlagt den strengeste 
kontrol. For det andet er det 
ikke muligt at foretage sig 
noget lyssky i en struktur, der 
er så åben som denne. Men 
i sidste ende kan vi nu heller 
ikke drages til ansvar for de 
andres ageren.

selskabsskat i danmark er 
22 %. Hvorfor skal vi kun 
betale 19 % til indonesien?
Risikoen ved at investere i et 
udviklingsland er større end 
i de udviklede lande, så for 
alligevel at tiltrække kapital 
har indonesien valgt at sætte 
selskabsskatten lavere.

Cayman Islands 
kampen mod et blakket ry

Svar til de undrende

se HvordAn skAtten BLiv
er

 B
etA

Lt På side 20-21 hvad er  
skattely?

iFøLge oeCd:

ingen eller lav skat på  
relevant indkomst

Manglende effektiv 
informationsudveksling

Manglende gennemsigtighed

ingen substantiel aktivitet  
for selskaberne
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denne hiStoRie hAR  
lÆRt oS, At vi eR nødt til 
At FoRMuleRe en Meget 

klAR 
SkAttePolitik, 
og At vi SkAl hAve  
lAngt StøRRe 

åBenhed oM,  
hvAd vi inveSteReR i,  
hvoRdAn vi gøR det,  
og hvoRFoR vi gøR  
det På den Måde, SoM  

vi gøR.
Helle HelDBo, HeaD oF FunD  
selection Hos lærernes Pension

”

lærernes Pension 
har ingen hem
meligheder på 
cayman islands. 
”vi har ingen 
betænkeligheder 
med vores inve
steringer i tAFF,” 
siger helle heldbo, 
”tværtimod. Jeg er 
stolt over at vi er 
med til at præge 
udviklingen i en 
god retning i ud
viklingslandene.” 



C a y m a n          I s l a n d s
investering 
AFkAst
skAt
Strukturen i tropical Asia Forest Fund, 
tAFF, er enkel og gennemsigtig

eksempel  
indonesien

19 % lokal
selskaBsskaT

Sådan flyder pengene 
1 investorerne lægger penge i fonden

2 Fonden investerer i forskellige aktiver i flere lande

3 når der er overskud i et aktiv, betales der skat lokalt

4 resten af overskuddet samles i fonden og sendes videre til investorerne

5 investorerne betaler skat af af kastet i deres respektive hjemlande

Danske stat
15,3 % 

Pal skaT

investor 1
pension

5

in

vestering 1

seLsk AB Hki

3

In
ve

st
eri

ngsp
enge

Investeringspenge

Afk
ast

Afkast
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C a y m a n          I s l a n d s
troPical asia  
Forest FunD

(taFF)

SådAn beSkAtteS 100 kr.
eksempel indonesien skattesats kr. 

afkast af investeringen  100,00

lokal selskabsskat i indonesien 19,00% -19,00

afkast efter lokal skat 81,00

Dansk Pal-skat 15,30% -12,39

effektiv beskatning 31,39%

afkast efter skat 68,61

Skat
•  Når Lærernes Pension investerer i 

udlandet, følger vi skattereglerne 
i det land, hvor investeringen er. 

•  Lærernes Pension betaler dansk 
pensionsafkastskat af alt afkast. 

•  Det er afgørende for Lærernes 
Pension, at der er gennemsigtig
hed i de fonde, vi investerer i.

•  Lærernes Pension har udarbejdet 
en skattepolitik, som er vedtaget 
i foråret 2018.

Investor 3
PensIonsselskab

Investor 4
statslIg  

UdvIklIngsfond

1

4

4
2

In
vesterIng 2

selsk ab

In

vesterIng 3

selsk ab

In
vesterIng 4

vIrksomhed

Investor 2
PensIonsselskab

In
ve

st
eri

ngsp
enge

Investeringspenge

Afkast

21



22

rygeForBuD  
i nye leJeBoliger

L
ærernes Pensions reviderede 
etiske kodeks udelukker tobak 
fra investeringerne. også i 
de nye udlejningsejendomme 

bliver tobakken afvist. i lejekontrak
ten for de to nye ejendomsbyggerier, 
østeråparken i Aalborg og nørresundby 
havnefront, kommer der nemlig til at 
stå:

”der er i ejendommen forbud mod 
rygning. det gælder både i lejligheder 
og trappeopgange samt altaner og 
terrasser”. 

Så hvis du trænger til et stop i piben 
eller en smøg efter middagen, må du ud 
at gå en tur, hvis du bor i en af vores nye 
ejendomme.

For pengenes skyld
Forbuddet skyldes hensynet til de 
afkast, vores investeringer gerne skulle 
give vores medlemmer. Rygning sætter 
sit præg på en bolig, og en lejlighed, 
der har lugt gener fra en tidligere lejers 
rygevaner, er vanskeligere at få gen
udlejet. lejeloven gør det vanskeligt at 
pålægge rygeren at gøre boligen lugtfri 
igen. derfor vil omkostningerne ved at 
genskabe velduft og gøre lejligheden 
attraktiv for en ny lejer sandsynligvis 
havne hos udlejer – altså  lærernes 
Pension. i sidste ende, betyder det, at 
afkastet på investeringen bliver mindre. 
og afkastet er jo det, der skal sikre 
vores medlemmer en god pension. n

Rygere er velkomne til at  
bo i lærernes Pensions  
nyopførte boligejendomme. 
de må bare ikke ryge hjemme. 

594
lejeboliger

har vi i Danmark  
i dag. Vi investerer også  
i boliger og ejendomme i  
udlandet. I alt har vi  
investeret godt 3,6 mia.  

kroner i ejendomme.

Husk 
Børn af medlemmer 
har fortrinsret til 
samtlige lærernes 
Pensions boliger. Børn 
af medlemmer har dog 
2. prioritet i forhold 
til medlemmer – men 
altså fortrin i forhold til 
helt udefra kommende, 
der gerne vil leje.



1 .  m A j

m A j j u n i

2 1 .  m A j 2 7 .  m A j  2 8 .  m A j 2 . j u n i 3 .  j u n i

2. pinse dag klok-
ken 11.00 kan du  
se prøvelejlig-
heden i område 2 
ved et eksklusivt 
åbent Hus for 
medlemmer og 
børn af medlem-
mer. Du kan 
ønske den eller de 
lejligheder, du er 
interesseret i. Du 
kan også sende dit 
ønske senere, dog 
senest 28. maj.

åbent Hus  
kl. 12.00 for alle  
interesserede.  

frist for at bruge 
din fortrinsret.

alle, der har 
afleveret en 
ønskeseddel, 
får besked om, 
hvilken lejlighed 
de får tilbudt.

fri udlejning af 
resterende lejlig-
heder. fra nu er 
der åbent Hus for  
alle hver søndag 
klokken 12.00.

På hjemme siden 
nørresundby-
havnefront.dk 
kan du se hvilken 
lejlighed du kunne 
være interesseret i.
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bo i østerå
parken med 
ud igt og altan
Du har stadig mulighed for 
at leje en lejlighed i østerå-
parken i aalborg.

De ledige lejligheder er 
3-værelses på 89 - 95 m2, 
og de er klar til indflytning 
henholdsvis 15. maj og 15. 
juni. Der er åbent hus hver 
søndag klokken 12.00.

Du kan læse mere på
www.østeråparken.dk. 
Her kan du også bestille  
en fremvisning.

Følg med i  
byggerierne:  

følg lærernes  

Pension på facebook  

& instagram 

læs  
mere På 
  nøRResunDBy-
HaVnefROnT.Dk  
fRa 1. Maj 2018

Alle lejligheder har altaner, solen har adgang til alle boli
ger, og fra en del af lejlighederne kan du se vandet. Som 
altid, når udlejningen af nye boliger går i gang, har med
lemmer og børn af medlemmer af lærernes Pension en 
fortrinsret: Som medlem får du adgang til at vælge en 
uge før alle andre. denne gang gælder fortrinsretten fra 
den 21. maj til og med den 28. maj 2018. n

Fra november 2018 vil de første af 
lærernes Pensions nye boliger på 
nørresundby havnefront være klar 
til at blive befolkede. lejlighederne 
er 2 og 3værelses.

LejLigHeder tiL Leje
på nørresundby Havnefront



For ung til seniormøde?  
snup et informationsmøde
Selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan  
det alligevel være en god ide at ofre din ordning lidt opmærksomhed.  
det handler nemlig om mere end alderspension.

Brug to timer på et informationsmøde og hør om, hvordan 
• du kan få hjælp af Lærernes Pension, hvis du får problemer med helbredet
• du er stillet, hvis du går ned i arbejdstid
• din familie er stillet, hvis du dør tidligt
• det ser ud med din pension
gør det personligt: tag din bærbare eller tablet og dit nemid med.

kom med til  
seniormøde, og hør 
om din pension
Seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, 
som er fyldt 58 år. er du begyndt at lægge planer for, hvad der 
skal ske, når du ikke længere er på arbejdsmarkedet, så kom og 
hør fx om, hvad du kan få, når du går på pension, hvordan din 
pensionsordning spiller sammen med efterløn og folkepension, 
og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. 

Møderne starter kl. 16.30 og varer ca. tre timer. efter mødet 
serverer vi middag. du er velkommen til at tage en ledsager med.

der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og 
bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en 
anden kan få pladsen. 

gratis!

gratis!

meLd dig eLLer jer 
tiL På vores Hjemmeside 

LPPension.dk 

seniormøder

københavn
13. september 2018

kl. 16:30

Herning
27. september 2018

kl. 16:30

odense
4. oktober 2018

kl. 16:30

århus
1. november 2018

kl. 16:30

brug evt Qr koden her

meLd dig eLLer jer 
tiL På vores Hjemmeside 

LPPension.dk 

inFormAtionsmøder

HolsteBro
13. september 2018

kl. 16:30

vorDingBorg
27. september 2018

kl. 16:30

kolDing
4. oktober 2018

kl. 16:30

brug evt Qr koden her


