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Sæt folkeskolen øverst 

på budgettet

kom til
valgmøde
15. november 2017
kl. 19.00 til 21.00 
i holstedhallen, 
holsted alle 30, 
næstved



KOLOFON KREDSBLADET

Næstved Lærerkreds
Slagelsevej 14
4700 Næstved
Tlf. 55 73 75 49
Email: 061@dlf.org

Kontoret har åbent 
Man- og tirsdag  8.30 - 15.00
Onsdag 8.30 - 12.00
Torsdag 8.30 - 18.00
Fredag 10.00 - 12.00
Formand, næstformand og sags
behandler træffes efter aftale.

Kredsstyrelsesmedlemmer
Lise-Lotte Horn Jakobsen
Tlf. 30 13 31 17
Email: lhja@dlf.org

Pia Sundberg
Holmegaardskolen
Tlf. 55 53 24 00
Email: psun@dlf.org

Leif Reese Næsborg
Borup Ris Skolen
Tlf. 55 45 20 50
Email: len@dlf.org

Gerd Østergaard
Holmegaardskolen
Tlf. 23 23 32 12
Email: geho@dlf.org

Søren Eriksen
Susåskolen

Maj-Brit Kusk
Holmegaardskolen

Søren Eriksen
Kredsstyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Lena Øster
Sagsbehandler, kredskontoret

Pia Sundberg
Næstformand, ansvarlig for pædagogisk 
udvalg, kongresdelegeret

Ea Kondrup
Sekretær, kredskontoret

Maj-Brit Kusk
Kredsstyrelsesmedlem og arbejdsmiljø-
ansvarlig

Gerd Østergaard
Kredsstyrelsesmedlem, Kommunikation og 
redaktør Kredsbladet

Lise-Lotte Horn Jakobsen
Formand, kursus- og pædagogisk udvalg, 
kongresdelegeret

Leif Reese Næsborg
Kasserer, arbejdsmiljøudvalg, kongres-
delegeret

Kommunalvalg 2017
Kredsbladet har denne gang sat fokus på kommunalvalget i Næstved. 

Vi har derfor givet de opstillede kandidater ordet på side seks og syv, 

hvor de beskriver deres visioner for fremtidens folkeskoler i Næstved. 

På valgmødet 15. november får politikerne mulighed for at uddybe 

deres synspunkter i en levende debat med alle partier.

Desuden har vi spurgt forældre- og elevrepræsentanter fra Næstveds 

skoler, om deres syn på skolerne i dag. På side otte giver elevråds-

repræsentanter fra Kobberbakkeskolen, Lille Næstved Skole og Holme-

gaardskolen deres mening til kende. Og på side ni er det forældre-

repræsentanter i skolebestyrelserne Ellebækskolen, Susåskolen og 

Fladsåskolen, der giver deres bud på en velfungerende skole, og de 

udfordringer de oplever i Næstved Skolevæsen. 



I indeværende skoleår er der både kommunalvalg, 

KV17 og overenskomstforhandlinger, OK18. 

Der er meget på spil for folkeskolen. Uanset udfaldet 

af ovenstående kan det give mærkbare konsekvenser 

for folkeskolens udvikling. Ønsker man reelt at gøre 

noget ved folkeskolens udfordringer og lytte til de 

mennesker, der hver dag arbejder i folkeskolen? Eller 

ønsker man at forfølge det spor, hvor beslutninger 

primært bliver taget langt væk fra virkelighedens ver-

den, og hvor det alt for ofte er økonomien, som sæt-

ter dagsordenen - i stedet for visioner for elevernes 

skolegang og fremtid?

Næstved Lærerkreds ønsker at gøre opmærksom på 

lærernes hverdag, rammer og vilkår og dermed sætte 

fokus på de områder, der trænger til forbedring.

Dette kredsblad sætter fokus på den ene af skole-

årets vigtige begivenheder – Kommunalvalg 2017.

Kredsens dagsorden er kendt af de lokale politikere. 

Vi er præcise i vores ønsker. Det er i håbet om gen-

nemskuelighed, og at politikerne dermed kan se nød-

vendigheden i at prioritere folke skolen. 

I slutningen af september blev der indgået budget-

forlig for 2018. Det blev besluttet at give 6.5 millioner 

til sænkning af lærernes undervisningstimetal. Det 

svarer til ca. ½ lektion. Det er et lille skridt i den rig-

tige retning, som vi er glade for på lærernes vegne. 

Opgaven bliver nu at få tiden og pengene omsat til 

lærernes forberedelsestid. Den skal der værnes om. 

Sænkningen af undervisningstimetallet skal ikke bru-

ges til andre opgaver - eller nye tiltag. 

Formanden har ordet

Men der er stadig nok at tage fat på. Inklusion og 

indslusning af elever i almenklasser er igennem de 

sidste år en udtalt problemstilling for vores medlem-

mer - og med rette. Samtidig oplever mange elever, 

at skoledagen er for lang. Uanset hvad man laver af 

alsidigt indhold igennem en skoledag, så ændrer det 

jo ikke på dagens længde. 

Så det helt store spørgsmål er: Hvem ønsker politisk 

at prioritere eleverne, fremtidens unge, så de - uanset 

hvilken skole, og hvilket sted de vokser op i Næstved 

Kommune - kan regne med den bedste mulige start 

på deres skoleliv og på deres uddannelsesvej. Hvem 

vil investere i elevernes fremtid?

For at få svar på nogle af ovenstående spørgsmål, 

byder vi kommunens borgere til Vælgermøde onsdag 

d. 15. november kl. 19.00 – 21.00 i Holstedhallen, 

Holsted Allé 30, 4700 Næstved.

Lad os udvise et sammenhold, der viser vigtigheden 

af en forøgelse af den økonomiske ressource til fol-

keskolen. En ressource, der ikke bare sikrer skolens 

eksistens, men også har ambitioner for fremtiden.

Vi håber på et stort fremmøde og en livlig og inspi-

rerende debat. Måske er det den aften, beslutningen 

om det endelige kryds bliver taget.

På gensyn til en vigtig aften... – invester i elevernes 

fremtid.

Lise-Lotte Horn Jakobsen



Kongres 2017
Danmarks Lærerforenings årlige kongres blev i år afholdt 10.-12. oktober.

Fra Næstved Lærerkreds deltog Lise-
Lotte, Pia og Leif som kongresdelege-
rede, de tre dage kongressen varede. 

Hvorfor holder vi skole:
På kongressens første dag fremlagde 
Anders Bondo sin mundtlige beretning. 
I indledningen kom han ind på spørgs-
målet om de væsentligste formål med 
at holde skole; ”Vi har forud og i kølvan-
det på de sidste skolereformer insisteret 
på og aktivt deltaget i diskussionen om, 
hvorfor vi holder skole”. Han fastslog, 
at lærernes undervisning er helt cen-
tral i skolen: ”Folkeskolens bidrag til 

elevernes dannelse sker først og frem-
mest gennem undervisningen i fagene 
og i det forpligtende fællesskab, som 
eleverne indgår i i klassen og i skolen 
igennem undervisningen. Folkeskolens 
opgave er i samarbejde med forældrene 
at fremme elevernes tilegnelse af kund-
skaber, færdigheder, arbejdsmetoder og 
udtryksformer, der medvirker til den 
enkelte elevs alsidige personlige udvik-
ling.”

Lise-Lotte er enig i, at diskussionen om 
de centrale værdier og formålet med 
at holde skole er vigtig: ”I en tid, hvor 

der har været meget fokus på læring 
og konstante krav om målstyret under-
visning, er det vigtigt at holde fast i, at 
lærernes undervisning i fagene bestemt 
også skal give børnene kundskaber og 
bidrage til deres dannelse.”

En demokratisk skandale
Senere i sin beretning kom ABC ind på 
den aktuelle debat i forbindelse med 
udgivelsens af bogen: ”Søren og Mette 
i Benlås”, hvor det igen er klarlagt, hvor-
dan lockouten imod lærerne var aftalt 
på forhånd. ”I øjeblikket bliver den de-
mokratiske skandale fra 2013 rullet op 
for åbent tæppe med Anders-Peter Ma-
thisens bog ”Søren og Mette i Benlås”. 
Vi kendte jo godt forløbet. Alligevel har 
det for mange medlemmer været en 
hård oplevelse igen at blive konfronte-
ret med det systematiske demokratiske 
svigt, som vi blev udsat for. Det afgø-
rende nye er, at det nu én gang for alle 
er dokumenteret, at regeringen var dybt 
involveret i forløbet.”  Sådan lød det 
bl.a. fra Anders Bondo i hans mundtlige 
beretning. Han uddybede, hvordan han 
selv oplevede forløbet i 2013, og ikke 
mindst gav han udtryk for sin undren 
over pressens - især Politikens - udlæg-
ning og håndtering af forløbet.

Anders Bondo afrundede emnet med 
ordene: ”Det må aldrig gentage sig, at 
regeringstoppen holder hemmelige mø-
der med arbejdsgiverne for at planlægge 
et kommende OK-forløb. Det må aldrig 
gentage sig, at en regering samarbej-
der med arbejdsgiverne om økonomien 
i et lovindgreb og samtidig nægter at 
gennemgå beregningerne med lønmod-
tagerorganisationerne. Det må aldrig 
gentage sig, at en regering fortsætter 
samarbejdet med arbejdsgiverne om 
forhold, som burde være omfattet af 
en aftale.”

Lærer Mette Frederiksen modtog på kongressen DLF's Stinus-pris. Hun er kendt og 
anerkendt for sin argumentation for formålsstyret undervisning til forskel fra lærings-
målsstyret undervisning. Mette Frederiksen var oplægsholder på Næstved Lærerkreds' 
Åbne Kursus i februar 2017 ( billedet) - og hun er igen på programmet på temadagen 
for TR, AMR og skoleledere i februar 2018.
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Opbakning til lærerne fra 
offentligt ansattes foreninger
Andre organisationers opbakning til 
lærerne op mod overenskomstforhand-
lingerne gør indtryk på Kommunernes 
Landsforening (KL), fortalte Michael 
Ziegler på DLF’s kongres. Han var invi-
teret til at tale på kongressens første 
dag som repræsentant for KL. 

Michael Ziegler fastslog, at KL er klar 
til at forhandle - også om lærernes ar-
bejdstid. ”Jeg vil allerede nu slå fast, at 
vi i KL ser frem til forhandlingerne. Og 
at der ikke er nogen emner, der ikke er 
til forhandling. Heller ikke for lærerne. 
Vi tror på og værdsætter den danske 
model, hvor vi som arbejdsgivere og 
arbejdstagere forhandler de løn- og 
arbejdsvilkår, der skal gælde på vores 
arbejdspladser.”

Danmarks Lærerforenings kongres
• Kongressen er foreningens højeste 

myndighed og udstikker de overord-
nede retningslinjer for foreningens 
arbejde. Der er ordinær kongres hvert 
år. 

• Hvert andet år vælges 266 delege-
rede til kongressen. Det sker på de 
enkelte lærerkredses generalforsam-
linger. Hver kreds tildeles et antal de-
legerede efter antallet af medlem-
mer i kredsen. 

• I Næstved Lærerkreds er der 3 kon-
gresdelegerede, nemlig Lise-Lotte, 
Pia og Leif.

Læs hele Anders Bondos beretning fra 
årets kongres på www.DLF.org og på 
www.Folkeskolen.dk

Anders Bondo på talerstolen på kongressen 2017.

Lise-Lotte understregede, at hun er 
glad for, at Michael Ziegler fra talersto-
len sagde, at der skal være reelle for-
handlinger omkring OK18.  ”Det er første 
gang, vi hører fra KL, at alt er til for-
handling. Men en bekymring kan handle 
om, at vi så er blevet hørt, men deref-

ter bliver affejet med en bemærkning 
om at ”vi ikke kan blive enige”. Reelle 
forhandlinger går ud på at give sig tid 
til at udveksle synspunkter, og se om 
man kan finde nye veje ind i forskellige 
synspunkter og finde områder, hvor man 
kan mødes og blive enige.”

Lise-Lotte, Leif og Pia på DLF's kongres.
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Michael Perch, Socialdemokraterne:
Vi gør det godt i Næstved, selvom vi 
ikke har så meget. Derfor skal der først 
og fremmest lyde en kæmpe tak til alle 
medarbejderne, som løber lidt ekstra 
stærkt for at få enderne til at mødes. 
Jeg arbejder selv som lærer og ved der-
for, at lærerens mulighed for forbere-
delse og at skabe relation til eleverne 
tager tid og er det værd. Kvaliteten i 
Næstveds Skolevæsen skal øges på 
flere parametre. Vi skal først og frem-
mest forhøje lærernes forberedelsestid, 
så ressourcerne og de gode idéer kan ud-
nyttes. Også på elevsiden er der noget 
at hente. Skoledagene er for de fleste 
blevet for lange. Derfor skal vi arbejde 
for at afkorte skoledagen, samt for-
bedre indeklimaet på skolerne. 

Jørgen Nielsen, Enhedslisten:
Børnene er Næstveds fremtid. Enheds-
listen går derfor ind for gode daginsti-
tutioner og skoler, hvor børnene lærer 
og trives, og de ansatte har et godt ar-
bejdsliv. Der skal skabes et større frirum 

til levende undervisning. Alle ændringer 
skal ske i samarbejde med forældre, 
medarbejdere og elever.

Enhedslisten mener:
- Ophæv områdeledelsen og fjern 

topstyringen. Genskab stærke og 
selvstændige skoler på de enkelte 
matrikler.

- Giv lærerne deres professionelle rå-
derum tilbage. 

- Indgå en lærerarbejdstidsaftale: Giv 
lærerne mere forberedelsestid (2 
ugentlige timer) og frihed til selv at 
disponere tiden.

- Elevernes undervisningstid skal ned. 
Indfør to-lærerordninger og styrk un-
dervisningens kvalitet. 

- Klassekvotienterne skal sættes ned, 
især på skoler med mange sårbare 
børn.

- Inklusionen skal styrkes.

Jens Peter Ulf Jensen, NæstvedPartiet:
Folkeskolen skal være et ”brand”, som 
tiltrækker familier til bosætning. Folke-
skolen er den lokale skole (0-.9kl) med 
selvstyre. Lærernes timeantal skal ned-
sættes og klassekvotienterne skal være 
21 som målsætning. Undervisning og 
integration af specialelever og to-spro-
gede elever planlægges og styres af den 
enkelte skole/matrikel ud fra de lokale 
behov, ressourcer og ideer. Endemålet 
er Danmarks bedste folkeskole.

Skolestrukturen skal tilbagerulles, efter 
de lokale ønsker. Skolerne/matriklerne 

får økonomisk og faglig styring tilbage 
lokalt. Skoler må ikke være på garanti-
ordning: 1% sparekravet fjernes og sko-
leområdet tilføres de nødvendige eks-
tra midler (50 mio. årligt). Lærerne skal 
have mere forberedelsestid. Kommunal 
fællesaftale om arbejdstid. Skoleklas-
ser med max 21-22 elever. Samarbejde 
mellem naboskoler om optag og skole-
distrikter.

Henning Jørgensen, Radikale Venstre:
Intet område er mere vigtigt for Radi-
kale Venstre end skoler og uddannelse. 
Sjældent er et område dog blevet for-
valtet så kaotisk og helt uden pædago-
giske visioner som i denne byrådspe-
riode. Alt sammen med det formål at 
spare penge. 

Radikale Venstre vil udvikle Danmarks 
bedste skoler i Næstved Kommune. Vi 
skal væk fra områdeledelse og tilbage 
til selvstændige frie skoler med egen 
ledelse og skolebestyrelse. Den lokale 
skole skal betyde noget. Lærerne skal 
have mest mulig frihed i undervisningen 
og bedre tid til forberedelse. De lange 
skoledage skal forkortes og erstattes 
med kvalificerede to-lærertimer. Alle 
skoler i kommunen skal have lavet en 
renoveringsplan, og der skal sættes 
penge af på budgettet til renoverin-
gerne. Radikale Venstre vil afskaffe de 
årlige 1% besparelser og finansiere hver 
krone til en ”Bedre folkeskole i Næstved 
Kommune”.
 

Hvad er din politiske vision 
for folkeskolernes fremtid? 
Hvordan vil du opnå det?

Kredsbladet har inviteret kandi-
dater fra alle Næstveds politi-
ske partier til at svare på de to 
spørgsmål. På Næstved Lærer-
kreds’ hjemmeside næstvedlærer-
kreds.dk lægges løbende indlæg, 
som vi modtager fra Næstveds 
opstillede kandidater.
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 Jette Buhl, SF:
Folkeskolen skal både danne og ud-
danne og sikre, at den demokratiske 
grundstamme udvikles. Og den skal give 
alle elever de bedste muligheder for at 
lære – uanset familiens baggrund. 

Derfor skal alle børn så vidt muligt in-
kluderes i den almindelige undervisning. 
Men inklusion må aldrig blive en ned-
skæringsdagsorden. Derfor har SF lagt 
vægt på, at pengene skal følge eleverne 
i takt med at de bliver inkluderet. 
 
SF vil arbejde for: 
- at der bliver 2 voksne pr. klasse i de 

første 3 skoleår i dansk og matema-
tik.

- at der i Næstved Kommune bliver 
lavet lokalaftaler på folkeskoleom-
rådet, hvor parterne går sammen for 
at sikre en ensartet undervisnings-
kvalitet på alle byens skoler. Og at 
lærernes undervisningstid nedsæt-
tes. 

- at klassekvotienten maksimalt er 24.  

Martin Jørgen Christensen, 
Børnenes Parti:
Næstved skal have Danmarks bedste 
folkeskoler, men i en tid hvor kvantitet 
kommer før kvalitet er denne øvelse 
meget svær - nærmest umulig.

Skolerne er blevet så store, at både læ-
rere, pædagoger og børn er blevet redu-
ceret til et nummer/tal, der skal passe 
ind i administrationernes regneark uden 

det nødvendige blik på kompetencer, 
potentialer og udfordringer i undervis-
ningsmiljøerne.

Lærerne har et af Danmarks højeste un-
dervisningstimetal. Samarbejdet med 
pædagogerne er nedprioriteret. Der skal 
tilføres midler til skoleområdet evt. via 
en skattestigning på 0,5 %, så under-
visningstimetallet kan komme ned og 
samarbejdet med pædagogerne kan 
komme i fokus. 

Krav om kompetenceudvikling hos 
alle faggrupper, der har med børnene 
at gøre. Delvis tilbagerulning af skole-
strukturen, så nærhed igen bliver en del 
af hverdagen. Specialundervisningstil-
bud finasieres fra en central pulje, men 
etableres decentralt. 

Niels True, Venstre:
En kommune kan betegnes som attrak-
tiv og velfungerende, hvis folkeskolen 
har god kvalitet og dermed er en faktor 
for tilflytning. God kvalitet kan måles 
på trivsel hos lærere og elever samt fag-
lighed, som i den kommende byrådspe-
riode skal ligge over landsgennemsnit-
tet. Alle børn skal kunne udleve deres 
potentiale uanset social baggrund.

En god skoledag for eleverne skal have 
variation, motion samt engagerede og 
velforberedte undervisere. Næstved 
skal ikke have et højt undervisningstal 
for lærerne. Undervisningen skal ske i 
gode fysiske rammer.

Bunden skal hæves for børn som har 
brug for lidt mere støtte og toppen 
skal styrkes, så de gode elever kan blive 
endnu bedre. Økonomien er med til at 
sætte rammerne og skal ikke være min-
dre, tværtimod.

Helge Adam Møller, Konservative:
Kommunens unge skal være i stand til 
at fuldføre en uddannelse, så de kan 
få et job og forsørge sig selv. De skal 
trives og blive "hele" mennesker. Det er 
vigtigt for den unge og for samfundet. 
Næstved skal kunne tiltrække engage-
rede lærere, og folkeskolen skal være et 
naturligt valg for alle forældre.
 
Fagligheden skal være i top på kommu-
nens skoler. Jeg er tilhænger af indivi-
duelle eksaminer og niveaudeling i de 
større klasser. Samtidigt er det vigtigt, 
at eleverne oplever skolen som et sted, 
hvor der er plads til alle. 

Lærerne skal respekteres og der skal 
være ro i klasserne. Mobning hører ingen 
steder hjemme. Der skal lægges vægt 
på at forældre ikke kun tænker på eget 
barn, men på klassen og skolen som en 
helhed. 
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Vores skole er god, da den har fokus på 
trivsel imellem alle elever. Det resulterer 
i, at vi alle har et meget godt sammen-
hold, og der er ikke direkte rivalisering 
mellem klasserne. 

Lærerne er gode og gør, hvad de kan 
for at gøre undervisningen spændende.

Lærerne lægger meget vægt på, at 
vi alle opfører os ordenligt. De gør også, 
hvad de kan for at sikre, at alle elever 
får lov at sige deres mening i timerne. 

Vi har gode traditioner. Det er bl.a. 
motionsdagen før efterårsferien.

- Computerne er gamle, og virker ikke 
altid, så man fx ikke kan logge ind.

- Mange bøger er også gamle og slidte.
- Hvis vi skal have temabånd, skal de 

være på en anden måde. Nu skal vi 
læse og spise på samme tid, det fun-
gerer ikke.

- Der kunne godt være mere styr på 
det i frikvartererne. 

- Måske skulle der være flere voksne 
tilstede i frikvartererne, så fx vores 
bordtennisbats ikke forsvinder. Men 
selvfølgelig skal vi elever også blive 
bedre til at passe på tingene. 

Adel Avdo, 8.J og Victor Pittelkow, 9.I,
elevrådsrepræsentanter, 
Holmegaardskolen

Hvad synes du som 
elevrådsrepræsen
tant, er det bedste 
ved din skole?

Er der 
noget, du 
gerne vil 

have ander
ledes?

- Mange valgfagsmuligheder at vælge 
imellem.

- At der er et forholdsvis stort biblio-
tek, som giver eleverne mulighed for 
at låne og læse de bøger, de har lyst 
til.  

- At skolen arrangerer fx bolddage, 
idrætsdag, projektuge, faguge, di-
mission, galla og årgangsfest. 

- Det er fint, at vores lærere er forskel-
lige; unge og gamle, seriøse og sjove.

- Der skal være sæbe på toiletterne. 
ALTID.

- Skolens stole er dårlige at sidde på. 
Alle elever burde have de samme 
stole, som 9. klasserne har.

- En del af skolens lokaler har dårligt 
indeklima.

- Toiletterne i gården burde være re-
nere/pænere. 

- Vores skolegård er næsten kun asfalt 
med et par fodboldmål. Frikvarterene 
kunne være meget bedre, hvis der var 
mulighed for at lave flere aktiviteter i 
skolegården og bruge de grønne om-
råder, der ligger tæt på vores skole.

Liv Stensgaard Lafrenz 9.C og 
Kamilla, 8.B, elevrådsrepræsentanter, 
Lille Næstved Skole

- Eleverne er glade for deres klasser, de 
store fællesområder, undervisningen 
og deres lærere, som udgør et godt 
team og samtidig leverer en spæn-
dende undervisning.

- Overbygningsskoleidéen er god, der 
er mere ro med jævnaldrende, men 
vi savner nogen gange fællesdage for 
alle. 

- Heltimeslektioner og vandreklasser 
har skabt mere fordybelse og bevæ-
gelse. 

- Eleverne er glade for deres fysik/
kemi-lokale, som er nyt og veludsty-
ret. 

- Eleverne ved hvem ledelsen er. Vi ser 
dem, når der er sket noget, og hvis 
klassen har brug for hjælp.

- Udluftningen skifter luften, men 
nogle lokaler er rigtig varme, så man 
mærker ikke, at det hjælper. 

- Der kan være rigtig koldt i nogle lo-
kaler, fordi varmen først tænder på 
et bestemt tidspunkt.

- Dagene og timerne er lange og in-
tense især i 9. klasse, og mest fredag, 
hvis man ikke har et praktisk fag. 

- Bøgerne er slidte. I nogle fag er der 
kun kopier.

- Udendørsomgivelserne trænger til en 
hånd.

- Computerne er gamle og af dårlig 
kvalitet. De er langsomme, og ved 
terminsprøver er der ingen ledige 
computere på skolen.

Laurits Brøndum m.fl. elevråds-
repræsentanter, Kobberbakkeskolen

Spørgsmål til elever...
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Den velfungerende skole er for mig 
en skole, hvor trivsel og faglighed er 
i højsæde. En skole, hvor der er plads 
til kreativitet, opfindsomhed og inno-
vation. Den velfungerende skole er en 
skole, der uddanner og danner eleverne, 
så alle bliver så dygtige de kan, i forhold 
til såvel faglige mål som til at begå sig 
i samfundet og livet. Det forudsætter 
bl.a., at skolens personale samarbejder 
på tværs, at de er engagerede, at de for-
mår at udfordre og give eleverne lyst til 
at lære mere. Den velfungerende skole 
har et synligt og stærkt lederteam, der 
sætter en tydelig pædagogisk strategi, 
der tør går forrest og kan samle skolen. 
En velfungerende skole har også et godt 
og konstruktivt forældresamarbejde. 

En af de største udfordringer for sko-
lerne i Næstved Kommune er økonomi. 
Skolerne må og skal prioriteres højere, 
hvis der skal virkelighed bag målene 
for skoleområdet. Jeg mener, at der bør 
ses på tildelingsmodellen, ligesom jeg 
kunne ønske, at politikere generelt sø-
ger større indsigt i skolernes dagligdag 
og tør stille spørgsmålet: Hvordan får 
vi den mest velfungerende skole, og tør 
sætte handling bag. 

Rikke Milan, formand for skole-
bestyrelsen, Susåskolen

Nøglen til en velfungerende skole er, 
at der kan sættes rammer som giver 
skolen som helhed et velfungerende 
læringsmiljø for både ledelse, ansatte 
og elever. Resultatet heraf vil med stor 
sandsynlighed kunne ses af tilfredshed 
i alle grupper, som kunne forventes at 
give et positivt udslag i, hvad der bliver 
resultatet af 9 års skolegang.

En tilbagevendende problematik i Næst-
ved, er modellen valgt til økonomisk til-
deling. Denne camouflerer udgifterne til 
20.2 området ved at ligge det samlede 
budget ud til skolerne, som herefter er 
nødt til at flytte midler fra almen områ-
det til 20.2, da 20.2 typisk ikke har mid-
ler nok til at dække de reelle udgifter. 
Det efterlader børn i almen-delen med 
en dårligere økonomisk ramme.

John Axelsen, formand for skole-
bestyrelsen, Ellebækskolen

En velfungerende skole er kendetegnet 
ved: 
- Et godt og respektfuldt samarbejde 

mellem ledelse, læringspersonale, 
elever og skolebestyrelse. Det giver 
trivsel for alle. Trivsel skaber gode 
resultater. 

- Gør hvad der giver mening.
- Sæt mål - vær ambitiøs. 

Næstved folkeskolers største udfor-
dring er:  
- Når kommunalpolitikere ikke har mod 

eller indsigt til at prioritere og inve-
stere i skolerne, som en investering 
i fremtidig velstand for kommunen. 
Anlæg og infrastruktur har fået sin 
andel af kommunens budget, men 
finanskrisens afslutning og klog øko-
nomisk prioritering bør kunne frigøre 
mere end ”ikke-besparelser”, der sæl-
ges af budget-flertallet som tilførsel 
af midler til skolevæsenet. 

- At visionerne for skolevæsenet ikke 
er højere end ”over landsgennem-
snit”. Vi burde have højere ambitio-
ner. Som minimum Top 10 i landet. 

- Økonomisk styring - Giv bestyrel-
serne værktøjer til at følge op på 
økonomien. Bestyrelserne har ikke 
ansvar for at budgetterne bliver 
overholdt, men indsigt i detaljer i for-
bruget vil give ideer til bedre udnyt-
telse af ressourcerne. Sammen har 
vi større chance for at styre skolens 
økonomi. 

Søren Rasmussen Blak, formand for 
skolebestyrelsen, Fladsåskolen

Hvad kende
tegner en vel

fungerende 
skole?

Hvad er 
Næstved folke
skolers største 

udfordring?

Spørgsmål til forældre...
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Benedicte og Knud.

I begyndelsen af 2017 mødtes fire tidligere formænd i Næstved Lærerkreds på kredskontoret. 
De var inviteret til at fortælle om deres formandstid og Næstved Lærerkreds’ historie. 

mune begyndte at omgå såvel centrale 
som lokale aftaler om arbejdstiden i et 
omfang, der ikke kunne siddes overhø-
rig, hvorfor Lærerkredsen indklagede 
kommunen for overenskomstbrud. En 
alvorlig sag som KL og DLF var involve-
ret i. Sagen endte med forlig. Næstved 
Kommune måtte efterbetale et million-
beløb til lærerne og en godtgørelse til 
Lærerkredsen.

Løn
Også forhandlingerne om decentral 
løn var en tidskrævende faktor i vores 
arbejde, da vi skulle ud på hver enkelt 
skole for at forhandle – og ofte mere 
end én gang. Vi udvekslede forslag, sko-
leledere og KS imellem. En stor del af 
disse var samlet i ”funktions- og kvali-
fikationsløn”. Desværre kunne ikke alle 
forslag, vi modtog, siges at være lige 
seriøse. Vi krævede, at lønnen skulle 
tildeles ud fra objektive og uvildige kri-
terier og ikke gives som rene ”fedterøv-
stillæg”. Det endte altid med, at vi kom 
overens med skolelederne. Det var en 

Fire formænd fortæller...
Første artikel blev bragt i Kredsbladet 
# 23 i feb. 2017, hvor Jørgen Nielsen og 
Alice Jelen fortalte om deres år som 
formænd for Næstved Lærerkreds. Her 
giver vi ordet til Knud Andreasen og Be-
nedicte Hesselager.

Knud Andreasen, 1998 - 2004
Som formand er man involveret i såvel 
centralt/ regionalt som lokalt organi-
sationsarbejde. Her omtales kun et par 
af de typiske områder fra det lokale ar-
bejde i Næstved.

Arbejdstid
 En meget stor del af tiden gik med at 
forhandle med den enkelte kommune 
om udmøntning af dele af lærernes 
arbejdstid i akkorder. Opdelingen i U-F-
Ø tid var alt for rigid og fristede både 

lærere og ledere til at omgå aftaler og 
regler. Det krævede ofte is i maven at 
stå fast over for kommunerne på kravet 
om tid nok til de enkelte opgaver. 

Et år lykkedes det ikke at indgå aftaler 
med Næstved Kommune. Det var derfor 
op til TR’erne at forhandle sig frem til 
acceptable akkorder med deres skolele-
dere – nemt for nogle, men også rigtig 
svært for andre. Hverken kommunen 
eller Lærerkredsen ønskede en genta-
gelse, så året efter udarbejdede vi i et 
forbilledligt samarbejde en lokalaftale, 
der havde accept hele vejen rundt: Alle 
kort var lagt på bordet. Der var åbenhed 
og gensidig tillid parterne imellem – et 
lærestykke i godt samarbejde om op-
nåelse af et bæredygtigt forhandlings-
resultat.

Men måske havde vi bundet for meget 
af lærerarbejdet i lokalaftaler mellem 
kreds og kommune, så der ikke var 
råderum nok for de enkelte skoler at 
agere i. Nogle skoler i Næstved Kom-

KREDSFORMÆND I 

NÆSTVED LÆRERKREDS:

          - 1979 John Christensen

1980 - 1988 Jørgen Nielsen

1989 - 1992 Anni Herfort

1992 - 1998 Alice Jelen

1998 - 2004 Knud Andreasen

2004 - 2014 Benedicte Hesselager

2014 - 2016 Thomas Andreasen

2016 - Lise-Lotte Horn Jakobsen

KNUD ANDREASEN

1968 - 1994  Lærer i Tarm og Næstved

1994 - 2004  Frikøbt til organisations-

 arbejde

1985 - 2004 Medlem af kreds-

 styrelsen

2004 - Kontaktperson mellem 

 pensionistgruppen og 

 kredsstyrelsen.
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tid, hvor TR’erne og Kredsstyrelsen nød 
stor respekt hos kommunerne og skole-
lederne for deres suveræne indsigt i løn-
og arbejdstidsregler og deres indstilling 
til samarbejde omkring disse.

Kredskontor
I år 2000 tog vi springet fra lejede lo-
kaler i Østergade til eget hus på Slagel-
sevej. Det var en stor beslutning, sådan 
at binde vores strejkemidler i fast ejen-
dom. Men en rigtig beslutning. Næstved 
Lærerkreds var ikke længere en faglig 
forening, men en egentlig fagforening 
– og nu med foden under eget bord - et 
godt udgangspunkt for det nye årtusin-
des faglige udfordringer!

Benedicte Hesselager, 2004-2014
- “Folkeskolen under beskydning.“
”Det er som om indlæring af faglige 
færdigheder er blevet nedprioriteret til 
fordel for at sidde i rundkreds og spørge: 
”Hvad synes du selv?”Statsminister 
Anders Fogh Rasmussens udtalelse 
nytåret 2003 varslede en forandring af 
folkeskolen og dens indhold, og op gen-
nem 00’erne blev vi introduceret til bl.a. 

PISA-undersøgelser, nationale test, fæl-
les mål, Ny Nordisk Skole og til sidst en 
lock- out. Lokalt stiftede vi bekendtskab 
med skiftende arbejdstidsaftaler, kom-
munesammenlægningen, udlægningen 
af den vidtgående specialundervisning, 
skolesammenlægninger - og konstante 
besparelser - effektiviseringer, som det 
blev kaldt.

Her omtales nogle få afgørende punk-
ter fra lærerkredsens arbejde i perioden, 
hvor jeg sad som formand. 

Arbejdstidsaftaler
De årlige besparelser i Næstved gav 
konstant pres på lærernes arbejdsfor-
hold - flere opgaver, færre penge, færre 
lærere. Alligevel lykkedes det frem til 
2012 at indgå lokale aftaler, hvor læ-
rere og lærerteams havde en rimelig 
indflydelse på tilrettelæggelsen af de-
res arbejde. Set i bagklogskabens klare 
lys var det gode aftaler med respekt for 
lærerarbejdets særlige kvaliteter. 

Kommunesammenlægning 
og lukning af skoler
I 2007 kom kommunesammenlægnin-
gen, hvor fem forskellige skolevæsner 
blev sammenlagt og harmoniseret. Det 
gjaldt både for løn- og arbejdsforhold, 
og i 2009 besluttede kredsstyrelsen 
derfor, at der var brug for en tættere 
kontakt med politikerne i storkommu-
nen. Et nyt kredsblad blev sat i søen, 
og vi aftalte en møderække med de 

forskellige partier. Dette blev fulgt op 
af valgmøder med byrådskandidaterne 
og jævnlige møder med skolepolitisk 
udvalg.

I 2012 lukkede et byrådsflertal fire sko-
ler. Det indebar, at mange elever og læ-
rere rykkede rundt. Det var en kæmpe 
kabale, og lærerne havde knap nok nået 
at finde sig tilrette, før der fra nationalt 
hold kom et nyt udspil.

Lockout og sammenhold
 - En reform af folkeskolen, som viste 
sig skulle betales af lærerne. Forbere-
delsestid skulle veksles til undervis-
ningstid. Det skete i forbindelse med OK 
13 gennem en lockout og et regerings-
indgreb. I 25 dage var landets lærere - og 
selvfølgelig også Næstveds - på gaden 
med daglige demonstrationer. Sam-
menholdet i lærerkredsen var stærkt 
og humøret højt, når de turkise T-shirts 
fyldte gadebilledet. På overfladen vir-
kede alt gemytligt og sjovt, selv da vi 
ved en demonstration afleverede en 
“check” på 17 mio. kr. svarende til det 
beløb Næstved Kommune havde sparet 
i lønudbetaling den måned.  Men bag fa-
caden var det blodig alvor, og oplevelsen 
af, at vi blev trådt under fode, satte sine 
spor i form af vrede og frustration over 
de manglende forhandlinger. Den dan-
ske model var blevet tilsidesat. 

Efter indgrebet forsøgte vi at få byrå-
det til at udnytte muligheden i Lov 409 
til at indgå lokalaftale om lærernes ar-
bejdstid, men politikerne ville ikke, da 
det kom til stykket. Jeg kunne godt have 
ønsket mig en bedre afslutning på mit 
lærerliv. Efter 40 gode år i folkeskolen, 
var det en tragisk måde at sige farvel 
på - til en folkeskole med en formåls-
paragraf, der rummer begreber som 
demokrati, medansvar og ligeværd. Det 
gjaldt åbenbart ikke lærerne. Men midt 
i det tragiske var det også fantastisk at 
opleve sammenholdet og solidariteten i 
lærergruppen. Det viste, at vi kan agere 
i fællesskab, når det gælder. 

BENEDICTE HESSELAGER

1974 - 2002 Lærer, Nøddeskovskolen

1989 - 2002 TR, Nøddeskovskolen

1998 - 2002 Kredsstyrelsesmedlem

2002 - 2004 Næstformand

2004 - 2014 Formand

Tidligere formænd fra venstre; Benedicte, Knud, Alice og Jørgen.
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Åbent Kursus

Åbent kursus i dette skoleår er 19.-20. januar 

med overskriften: ”Det gode arbejdsliv.” 

Vi skal høre to dygtige og altid veloplagte 

foredragsholdere. Helen Eriksen vil fortælle 

om ”Forandringer spørger ikke om lov, de 

kommer bare” og Rune Strøm vil underholde 

os med: ” Den gode arbejdsplads.” 

Vi glæder os til at se jer.

Nyuddannede tillidsrepræsentanter
I september blev et nyt hold fra Næstved Lærerkreds færdige 
med TR-uddannelsen. Fra venstre er det Charlotte Cornelius-
sen, Søren Eriksen, Ulla Lillegaard, Maj-Brit Kusk. (Desuden er 
det Kjeld Rasmussen, som ikke er med på billedet.)

På vej til topmøde om: Danmark for velfærd
3.400 tillidsvalgte deltog 4. oktober i et stormøde i Odense, 
hvor de sammen sagde: Nej til besparelser og skattelettelser 
og ja til investeringer i velfærden. Kredsstyrelsen og tillids-
repræsentanter fra Næstved Lærerkreds deltog i mødet og 
fulgtes i bus med tillidsvalgte fra FOA.

Løntjek   
Igen i år har vi været 
rundt på skolerne til 
løntjek.  Vi har heldig-

vis ikke fundet de helt 
store fejl, men trods alt 

lidt, der skal rettes rundt 
omkring; fejl i det høje under-visningstillæg, erfaringsdato m.m. Selvom der kun findes få fejl, er det altid godt at få en dialog med medlemmerne om deres opgaveoversigt og lønsammensætning.

TR/AMR internatet
Igen i år afholdes der internat for TR/AMR. 
Vi skal blandt andet høre Amalie Utzon fra 
Ungdommens Røde Kors, der vil fortælle 
om, hvad der kræves af organisationer for 
at skabe reelle fællesskaber. Vi skal også 
have en status på OK 18 ved formanden for 
Forhandlingsudvalget DLF, Gordon Ørskov 
Madsen.

Mød os på Næstvedlærerkreds.dk og på Facebook

Valgmøde: 
Næstved Lærerkreds arrangerer et valgmøde, onsdag 
d. 15. november 2017 i Holstedhallen, Holsted Alle 30, 
4700 Næstved, fra klokken 19 til 21. Vi håber på et 
stort fremmøde af alle interesserede borgere.


