
– för dig som är lärare i drama, dans och teater

Till Lärarförbundet kan du SMS:a LÄRARE [mellanslag] och sen 
ditt för- och efternamn till 720 80 eller bli medlem via lararfor-
bundet.se. Om du fyller i en pappersblankett lämnar du den till 
din avdelning eller skickar den till regionkontoret. Adresser hittar 
du på vår webbplats. Har du frågor är du välkommen att kontakta 
Medlemsservice på telefon 0770 - 33 03 03. 

Teaterförbundet
Om du har huvuddelen av din yrkesutövning inom filmområdet 
ansöker du om medlemskap hos Teaterförbundet. Information 
finns på teaterforbundet.se. Du kan också kontakta medlemsser-
vice på telefon 08 - 44 11 300.

Du betalar medlemsavgiften till det som är ditt huvudförbund.

Webbplatser
Mer information hittar du på förbundens webbplatser. Där finns 
till exempel e-postadresser till ledamöterna i Ämnesrådet Drama, 
dans och teater, dubbelanslutningsavtalet och avgiftsinformation. 
Du kan skriva ut blanketter för intresseanmälan och autogiro- 
medgivande. 

Här hittar du oss: 

→ teaterforbundet.se

→ lararforbundet.se.

Teaterförbundets avdelning 103 för pedagoger når du via e-post: 
pedagoger@teaterforbundet.se.
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Dubbelanslutningsavtal



Är du yrkesverksam ...

• skådespelare • sångare • dansare 
     • artist • regissör • scenograf 
           • koreograf
... och även arbetar som lärare eller skolledare?
 

Då har du möjlighet att vara medlem i Teaterförbundet 
och Lärarförbundet samtidigt. 

Bara fördelar – ingen extra kostnad
Dubbelt medlemskap kostar inget extra, men innebär flera för-
delar. Du får:

→ Fullvärdigt medlemskap i Lärarförbundet och  
 Teaterförbundet. 

→ Förbundens medlemstidningar: Scen och Film, Lärarnas   
 tidning och Pedagogiska magasinet. Uttryck, Lärarförbundets  
 tidning om de estetiska ämnena, för bara 19 kr i månaden, eller  
 Chef & Ledarskap, en tidning för skolledare. 

→ Fackliga utbildningar eller medlemsutbildningar kostnadsfritt.

→ Rabatterade biljetter på de statsunderstödda teatrarna i mån av  
 tillgång.

Mer information om Teaterförbundets och Lärarförbundets med-
lemsförmåner finns på teaterforbundet.se och lararforbundet.se.

Bra fackligt stöd oavsett arbetsplats 
– du får det stöd du behöver 
Lärarförbundet svarar för förhandlingsfrågor, yrkesfrågor, med-
lemsservice och övriga frågor som har anknytning till anställningar 
inom utbildningsområdet. 

Lärarförbundet svarar också för frågor som anknyter till lärares 
och skolledares utbildning och utveckling i yrket.

Teaterförbundet svarar för förhandlingsfrågor, yrkesfrågor, med-
lemsservice och övriga frågor som har anknytning till anställningar 
inom scen- och filmområdet. 

Dessutom svarar Teaterförbundet för yrkesfrågor av kulturpolitisk 
karaktär bland annat rörande barnteater, amatörteater i relation till 
professionell teater.

Forum för dina intressen
Inom Teaterförbundet finns yrkesavdelning 103 för pedagoger.  
Lärarförbundet har Ämnesrådet Drama, dans och teater som 
arbetar för att stärka och utveckla läraryrket inom dessa ämnes-
områden. Lärarförbundet har också Skolformsnämnd Musik och 
Kulturskola som specifikt bevakar frågor som rör denna skolform.

Hur gör jag för att bli  
dubbelansluten?
Lärarförbundet
Om du har huvuddelen av din 
yrkesutövning inom utbildnings-
området eller enbart är verksam 
som lärare inom drama, teater 
eller dans ansöker du om med-
lemskap hos Lärarförbundet och 
gör en intresseanmälan om dub-
belanslutning som ska godkännas 
av Teaterförbundet. 

... eller lärare alternativt skolledare inom drama, 
teater och dans och enbart verksam inom utbildningsområdet?


