
I 3F er du 
Ikke alene
Du har en stærk fagforening 
i ryggen. 3F forhandler 
aftaler til gavn for dig. 

Og 3F hjælper dig med alt det, 
du kan komme ud for i din 
elevtid og senere, når du er 
færdiguddannet. 

Kontakt 3F
3F er åben hele døgnet. 

70 300 300

Varenr. 9125

Kender du én, som 
også skal være medlem
SMS 3F jatak til 1919*
eller
Udfyld indmeldelsesblanketten på 
www.3f.dk/indmeldelse
eller 
Kontakt den nærmeste 3F-afdeling. 
Find den på www.3f.dk/afdeling
Du kan også skanne QR-koden og melde dig 
ind direkte på 3f.dk.

Læs mere på 
www.3f.dk/velkommen

* Servicen koster 0 kr. + almindelig sms-takst.



3F har styr på regler  
og aftaler 

3F ved, hvad du skal have i løn. Som elev er 
du sikret minimum den mindsteløn, som 3F 
har forhandlet. Og det er uanset, om din virk-
somhed har overenskomst eller ej.

Du kan også tale med 3F om
• din uddannelsesaftale
• ferieregler
• overtid
• elevløn
• løn under sygdom
• sikkerhed 
• misligholdelse af uddannelseskontrakten
• jobmuligheder, når du er uddannet

Du får personlig betjening af medarbejderne i 
3F-afdelingerne, som kender din uddannelse. 

Du kan også skrive til brevkassen: 
www.3f.dk/brevkasse. Så vil vores eksperter 
svare dig. 

Spar penge med masser 
af rabatter

Dit medlemskort - LO Plus - giver adgang til 
rabatter. Brug kortet, når du handler. 

Du er også omfattet af en gruppelivsforsikring 
fra Alka. Og du har mulighed for en billig fri-
tidsulykkesforsikring fra Alka.

Du kan leje billige sommerhuse, både i Dan-
mark og i udlandet. 

3F Ungdom har mange 
tilbud til dig

3F Ungdom har fede tilbud til dig.  
Prøv for eksempel et pizza-kursus eller lær  
at tale i forsamlinger. 

Du kan læse meget mere om aktiviteterne på 
www.3fu.dk 

3F er Danmarks mest lokale
fagforening med afdelinger i 
hele landet. 
3F har kontorer i 130 byer.

Når du er elev

Lad 3F tjekke din uddannelsesaftale. Så du er 
helt sikker på, at papirerne er i orden, og du ikke 
bliver snydt.

Får du problemer under din uddannelse, kan 3F 
hjælpe dig.

3F hjælper dig, hvis du
1. bliver snydt for løn, tillæg, ferie eller pension
2. bliver behandlet dårligt i din elevplads
3. ikke trives, der hvor du er elev
4. kommer til skade
5. er elev et sted, som går konkurs

Hvert år henter 3F et milliardbeløb ind i erstat-
ninger. I 2012 hentede 3F mere end 2 milliarder 
kroner hjem til medlemmerne. 

Det svarer cirka til 6.300 kr. til hvert medlem, 
hvis man fordelte pengene mellem alle 3F’s 
medlemmer.


