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Kære Medlemmer 

 

 Sommerferien nærmer sig – det er lige ved og næsten! Ud over at ønske jer en velfortjent sommer-

ferie, vil vi her også give jer et kort rids af nogle fokuspunkter, som fortsat vil fylde en hel del i det 

kommende skoleår. 

 

Der har som bekendt været afholdt medlemsmøder i maj, hvor I har haft mulighed for at komme 

med jeres holdninger til DLF´s foreløbige krav - og mulighed for at komme med nye krav. Tusind tak 

for jeres deltagelse. Det er vigtigt for Næstved Lærerkreds og DLF centralt, at I gør jeres indflydelse 

gældende. Da det jo ikke er alle medlemmer, der deltog, har vi valgt at give jer en opsummering af 

de krav Næstved Lærerkreds videregiver som opsamling efter vores deltagelse i møderne. 

 

Det overordnede krav fra DLF er:  

 Vi ønsker en overenskomst med forhandlede arbejdstidsregler, som erstatter lov 409.  

 Vi ønsker rammer for arbejdstiden, som understøtter et professionelt lærerarbejde, lærernes 

mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen.  

 Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettighe-

der på det kommunale arbejdsmarked. 

 

Arbejdstid var det emne, der fyldte allermest på vores medlemsmøder. Vi ved, at alle udfordringer, 

der er i folkeskolen, ikke løses gennem overenskomstforhandlingerne. Men selve tilrettelæggelsen af 

arbejdet - og gennemskueligheden i arbejdsopgavernes fordeling - er forbundet med ordentlige ar-

bejdstidsregler, der tager udgangspunkt i lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsdag. Det blev 

også tilkendegivet på medlemsmøderne. Helt konkret er ønsket fra den samlede medlemsgruppe, at 

der kommer ”hegn” om forberedelsen og tid på opgaveoversigterne – og ikke kun på undervisnings-

opgaven. 

 

Et andet af de foreløbige krav handler om efteruddannelse. DLF ønsker at opstille et krav om en ud-

bygning af protokollat 6 om efteruddannelsesplaner med en ret for den ansatte til regelmæssig ef-

teruddannelse. Det kan f.eks. effektiviseres ved en påbegyndelse af en uddannelsesfond for undervi-

sere på LC-overenskomster.  Det krav, var der meget debat omkring. På det vedhæftede bilag kan I 

se de samlede foreløbig krav til OK 18. 

 

Sidst - men ikke mindst - stillede medlemmerne også deres egne forslag om nye krav til OK18: 

 Eksaminer og censorater indgår i det udvidede undervisningsbegreb 

 Forbedringer af børnehaveklasseledernes vilkår 

 Slutløn hæves 

 Tillæg for samarbejde med pædagoger, da lærerne har det overordnede faglige an-

svar 

 Max. Undervisningstimetal 

De endelige OK-krav bliver besluttet på DLF´s kongres, der afvikles fra 10. - 12. oktober 
2017. 
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I januar måned gennemførte Næstved Lærerkreds en inklusionsundersøgelse på almenom-

rådet.  

 

Inklusionsundersøgelsen blev omtalt på generalforsamlingen i marts og i Kredsbladet fra 

marts måned. Samtidig har det skabt fokus i medierne bl.a. med et indslag i P4/DR.  

Stor tak for jeres deltagelse. Vi ved, at det er ”endnu en opgave”. Men det er givtigt for vo-

res arbejde, når I medvirker i vores undersøgelser. Vi har brugt resultatet i forhold til vores 

inklusionsdrøftelser med Næstved kommune – og politikerne i Næstved. Det har været et 

meget brugbart materiale for kredsstyrelsen, da netop inklusionsindsatsen er et af vores 

indsatområder. Vi har også gjort brug af det nationale inklusionseftersyn, der blev offentlig-

gjort i februar måned. 

 

På alle skoler skal der til næste skoleår være udarbejdet handleplaner for inklusionsindsat-

sen. Det håber vi er med til at skabe overskuelighed og tydelige rammer på skolerne, så det 

støtter op om jeres daglige arbejde med inklusion. Den samlede inklusionsundersøgelse kan 

ses på Næstved Lærerkreds hjemmeside. 

http://næstvedlærerkreds.dk/media/10024932/inklusionsundersoegelse.pdf 

 

Om ganske få dage rinder endnu et skoleår ud. Det har igen været et travlt år præget af 

mange forandringer. Det er tid til ferie! 

 

Næstved Lærerkreds ønsker jeg alle rigtig god sommerferie - og på gensyn til august. 

 

Med venlig hilsen 

 

Næstved Lærerkreds 

Pia Sundberg, næstformand - Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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