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Skriftlig beretning 2018 

Næstved Lærerkreds 

Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, 

kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling. Den 

skriftlige beretning skal ses i sammenhæng med den mundtlige beretning. På generalfor-

samlingen onsdag d. 21. marts 2018 vil de vigtigste fokuspunkter blive yderligere uddybet. 

                                                                      Redaktionen afsluttet d. 8. februar 2018 

 

Skoleåret 2017/18 

Skoleåret 2017/18 er 2. år med de gennemførte omfattende skolestrukturændringer. Sko-

leåret bærer præg af, at skolerne er forskellige steder i implementeringsfasen. 

Kredsen har deltaget på flere faglige klubmøder, især på de skoler, hvor der er flest udfor-

dringer.  Mødernes indhold er meget forskellige – og tager udgangspunkt i den enkelte 

skoles hverdag. 

Gennem vores samarbejde med TR, AMR og møder med politikere og forvaltning har vi 

meget fokus på lærernes trivsel, og hvilke løsninger, der bør være til stede, for at skabe en 

ordentlig hverdag, når der sker så store omvæltninger i lærernes arbejdsliv. 

En kommende evaluering af strukturændringerne bliver i foråret igangsat af det nyvalgte 

Børne- og skoleudvalg. Lærerkredsen bliver inviteret til at være en del af evalueringspro-

cessen. Ligeledes afholder vi møder med Børne- og skoleudvalget, hvor skolestrukturen 

også er et fast punkt. 

Næstved skolevæsen er ligesom det meste af landet ramt af rekrutteringsudfordringer på 

lærerområdet. En del stillinger kommer i genopslag.  Det er et problem, som Næstved 

kommune skal tage meget alvorligt. Vi bør konstant arbejde for, at rammer og vilkår bliver 

så attraktive, at det kan tiltrække uddannet arbejdskraft. Fakta er, at der på landsplan fin-

des 17.000 uddannede lærere, der ikke ønsker at arbejde i folkeskolen. Denne statistik 

bør ændres. Via en ordentlig arbejdstidsaftale – gode rammer og vilkår, burde det være 

muligt at tiltrække lærerne tilbage til det fag, som de er uddannet til. 

Næstved Lærerkreds drøfter løbende arbejdstid, rammer og vilkår med Næstved kommu-

ne. Næstved Lærerkreds havde i indeværende år 3 overordnede fokusområder. De er bl.a. 

udsprunget gennem møder i faglig klub, samtaler med medlemmerne og gennem samar-

bejdet med TR og dernæst fremlagt på generalforsamlingen i 2017.  
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De 3 overordnede fokusområder var: 

Flere ressourcer til skolerne, inklusionsudfordringerne og sænkning af lærernes gennem-

snitlige undervisningstimetal. 

I en del år har der været en forståelse og til dels accept af de manglende midler på skole-

området. Bunden blev nået i 2017 - det var faktisk svært overhovedet at få driften til løbe 

rundt. Vi er en af de kommuner med den laveste tildeling pr. elev – og samtidig har Næst-

veds skolevæsen et af landets højeste gennemsnitlige undervisningstimetal.  I løbet af 

skoleåret blev skolerne tildelt en ekstra ressource, udelukkende for at få selve det indevæ-

rende skoleår til at hænge sammen.  

Økonomi og skolernes budget 

I vores høringssvar til budget 2018 valgte vi igen at påpege, at den alt for høje undervis-

ningsforpligtigelse og dermed alt for lidt tid til forberedelse, spænder ben for lærernes og 

børnehaveklasselærernes mulighed for at leve op til kommunens høje ambitioner på sko-

leområdet. Det var med stor bekymring, at vi kunne se skoleområdet var udfordret med 

besparelser på ca. 25 millioner pga. 1 % effektiviseringer, en fortsat besparelse på speci-

alundervisningsområdet, tilbageførsel af lånte millioner fra anlæg og en uvished om bud-

getløftet blev videreført. Vi gjorde opmærksom på nødvendigheden i at investere i elever-

nes fremtid, og det derfor var nødvendigt at sætte folkeskolen øverst på budgettet.  Hel-

digvis valgte man i budgetforliget at tilføre resurser, som kunne videreføre serviceniveauet 

fra skoleåret 17/18 og resurser til en sænkelse af undervisningsforpligtigelsen med 15 ti-

mer årligt svarende til en halv lektion pr. uge. Vi er glade for denne tildeling – det er et 

skridt i den rigtige retning. Fra 1. aug. 2018 er det gennemsnitlige undervisningstimetal på 

770. Den halve lektion om ugen skal sikres til ekstra forberedelse. Det er naturligvis glæ-

deligt, men langt fra nok – det vil fortsat være et af vores fokusområder i forhold til budget 

2019. Hvordan det udmøntes i kommende skoleår, og hvilke konsekvenser det får for at 

drive skole i Næstved kommune, vil I kunne høre mere om i den mundtlige beretning. 

Inklusion 

Ingen er i tvivl om, at inklusion har medført en stigning af antal elever, som skal inkluderes 

i almenområdet og i alt for mange tilfælde har man glemt at forholde sig til, hvordan det 

kan lykkes. Det medførte også et behov for en undersøgelse af området. Inklusionsefter-

synet, som kom med deres rapport i maj 2016, kom med flere relevante anbefalinger til et 

bud på, hvordan der kunne arbejdes med disse udfordringer. Næstved Lærerkreds havde 

bl.a. på vores temadag i marts 2017 afrapporteringen af inklusionseftersynet på som tema, 

hvor, TR, AMR, ledere og forvaltning kunne blive klogere på disse anbefalinger. Claus 

Hjortdal, formand for skolelederforeningen, stod for dette oplæg. Det er vigtigt, at kommu-

nen, den enkelte skole, sætter sig for at prioritere disse anbefalinger og bruger dem til at få 

lavet en inklusionshandleplan. Næstved kommune har bedt skolerne om at lave en inklu-

sionshandleplan og langt de fleste er i mål. Desværre hører vi, og kan se i vores undersø-

gelse, at den langt fra er kendt af lærerne og børnehaveklasselederne. Det undrer os, at 
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skolerne ikke inddrager lærere og børnehaveklasseledere i processen. Det er dem, som 

skal effektuere og arbejde efter handleplanen. Faktisk er det ca. halvdelen af de adspurg-

te, som ikke engang ved om der findes en på deres skole. Lærere og børnehaveklassele-

dere står i en stadig stigende presset situation, hvor der skal inkluderes flere og flere ele-

ver i klasser med en høj klassekvotient. Der er hårdt brug for at området opprioriteres. Det 

er nødvendigt at optimere og styrke samarbejdet mellem resursepersoner, speciallærere 

og de almindelige lærere/børnehaveklasselærere. Derudover har politikerne et fornyet øn-

ske om at kigge på tildelingsmodellen. Det har vist sig, at den giver store udsving fra år til 

år, og det derfor giver store udfordringer på skolerne i forhold til at lave langsigtede løsnin-

ger. Det er vi enige i, kan være en stor udfordring, hvis man skal lave et seriøst stykke ar-

bejde og udvikle tiltag til børnenes bedste. Det er derfor også altid et fast punkt på vores 

møder med politikerne. 

Undersøgelse på specialområdet 

I januar 2017 lavede vi som bekendt en inklusionsundersøgelse, som tog sit udgangspunkt 

i almenområdet. Lærere og børnehaveklasseledere i specialområdet havde derfor ikke 

mulighed for at tilkendegive deres synspunkter på specialområdet. Vi gav os derfor i kast 

med at udfærdige vores egen undersøgelse på det område. Desværre viste det sig hurtigt, 

at den var nødt til at være meget overordnet, da der er meget stor forskel på den måde, 

som specialklasserne i Næstved Kommune organiseres og drives på. Der er den meget 

store specialafdeling på Kobberbakkeskolen afd. Sydby og så flere mindre og meget for-

skellige specialklasser på de øvrige skoler. Vores overordnede mål var derfor at få et bille-

de af lærere og børnehaveklassers arbejdsforhold, som kunne være sammenligneligt med 

almenafdelingen i forhold til f.eks. undervisningsforpligtigelse og pausetid. De vigtigste 

fokuspunkter fra undersøgelsen vil blive en del af den mundtlige beretning. 

Fælles Forståelse – grundlaget for planlægning af lærernes arbejdstid. 

Fælles forståelse fik i 2017 en yderligere præcisering tilkoblet. Et bilag, der understreger, 

hvilke drøftelser der skal foregå på skolerne i forhold til skoleårets planlægning. 

I det ekstra bilag til vores Fælles Forståelse blev det fremhævet, hvilke elementer, der 

skulle evalueres med TR forud for kommende skoleårs planlægning. 

Ligeledes definerer bilaget, hvilke elementer i lærernes arbejdstid, der er forberedelse. 

Forberedelse er dermed ikke alt det der ikke er undervisning! 

Se hele Fælles Forståelse og de nævnte bilag her: 

http://www.næstvedlærerkreds.dk/nyheder/2016/marts/faelles-forstaaelse-marts-2016 

Ingen tvivl om at de steder, hvor Fælles Forståelse følges, og hvor der er respekt om den 

løbende dialog med lærerne, også er de steder, der har et godt udgangspunkt i forhold til 

gennemskuelighed og oplevet retfærdighed. 

http://www.næstvedlærerkreds.dk/nyheder/2016/marts/faelles-forstaaelse-marts-2016
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Fælles Forståelse drøftes årligt med CDS. 

Der skal til gengæld ikke herske tvivl om, at lærerne har et ønske om yderligere præcise-

ring af tiden til opgaver, der er bundet op på undervisningen og en mere præcis udmelding 

og placering af forberedelsen. Det vil være til stor glæde for det daglige virke som lærer, at 

forberedelsestiden er placeret.  Ligeledes vil det være en utrolig positiv udvikling, hvis sko-

lerne generelt synliggjorde hvilken tid – og dermed hvilken prioritet øvrige opgaver er til-

delt. 

Det er en tilbagevendende drøftelse vi har med Næstved kommune. 

Kommunalvalg 

Onsdag d. 15. november afholdte Næstved Lærerkreds et velbesøgt vælgermøde.  Der 

var god debat. Emner som kortere skoledage, status på skolestrukturen og manglende 

ressourcer til skolevæsnet blev flittigt drøftet af samtlige partier. 

Lærerkredsen afholder i februar måned sit første møde med de nyvalgte politikere i Børne- 

og skoleudvalget. 

Vores første møde følger op på temaerne fra politikernes valgkampagne. Skolestrukturen 

år 2, kortere skoledage, ressourcer i forhold til budget 2019 – rekruttering og fastholdelse.   

De 4 punkter er kredsens kommende fokuspunkter – og vil blive yderligere uddybet i den 

mundtlige beretning. 

OK18  

2017 har også været præget af forberedelserne til overenskomstforhandlingerne 2018 – i 

daglig tale OK18. 

I foråret var kredsstyrelsen rundt på alle skoler og drøfte opstilling af krav til OK18. Ingen 

tvivl om at arbejdstid var det helt store spørgsmål på alle møderne – men også behovet for 

efteruddannelse – og hvordan det i fremtiden kan finansieres, var et emne, der flittigt blev 

debatteret. 

Lærerkredsen har i løbet af året haft fokus på formidlingen af OK 18 – og kravopstilling. 

Det er vigtigt at vores medlemmer kender strategien for forhandlingerne - og OK kravenes 

formulering.  

Tillidsrepræsentanterne er også et vigtigt bindeled i kommunikationen med medlemmerne.   

På vores årlige internat for Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter var for-

manden for overenskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen, inviteret for at give en gen-

nemgang af strategien og forventningerne til forhandlingerne. Ligeledes deltog TR på et 

regionalt TR-møde i Køge primo november. Alt dette for at understøtte TR i deres viden og 

muligheder for også at kunne kommunikere DLF- strategien videre til medlemmerne. 
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I januar måned afholdt det forpligtende kredssamarbejde et fælles medlemsmøde på Hol-

sted skole. Anders Bondo Christensen var inviteret til at give en status på hele forhand-

lingsforløbet. Der var et meget velbesøgt møde med ca. 300 deltagere. Tilbagemeldinger-

ne fra medlemmerne har været meget positive. Der bliver skabt en forståelse for hele for-

handlingssituationen. Der var god stemning bland medlemmerne - om end også en vis 

spænding og nervøsitet for, hvordan de videre forhandlinger vil forløbe. 

Et vigtigt punkt for hele indledningen til forhandlingerne, har været de andre faglige orga-

nisationers opbakning. Ingen andre organisationer forhandlede – før der var reelle for-

handlinger på lærernes område. 

Aftalen mellem de faglige organisationer er blevet døbt musketer-eden. Næstved Lærer-

kreds er utrolig glad for den opbakning, som vi har fået fra de andre organisationer. Lokalt 

har vi også mødt denne tilkendegivelse.  Det er et stærkt signal at sende til omverdenen – 

men også til modparten i forhandlingerne.  

MED-systemet. 

Sidste år blev Center for Dagtilbud og Center for Uddannelse sammenlagt, og blev til cen-

ter for dagtilbud og skole. Dette medførte også en ændring i område – MED.  Efter svære 

forhandlinger i foråret faldt repræsentationen endelig på plads. Det er blevet et meget stort 

udvalg med 26 repræsentanter. Til gengæld bør alle ledere og medarbejdere være godt 

tilfredse med tildelingen af pladser i udvalget. Det store forum arbejder dog stadig med at 

optimere mødeformen og dagsordenens indhold, da emnerne spænder vidt, i forhold til 

CDS sammensætning. Men vi er på vej i den rigtige retning. 

Næstved Lærerkreds er godt repræsenteret i Område-MED for dagtilbud og skole. Vi er 

repræsenteret med 3 FTF pladser, 2 AMR og er næstformand i udvalget.  

Næstved Lærekreds har ligeledes 1 FTF- plads i Hoved-MED. 

Kongres  

I oktober 2017 afholdt Danmarks Lærerforening sin årlige kongres i København  

 

Kongressen er foreningens højeste myndighed, og det er her de overordnede retningslin-

jer for foreningens arbejde fastlægges. Fra Næstved Lærerkreds deltog de tre kongresde-

legerede, nemlig formand Lise-Lotte Horn Jakobsen, næstformand Pia Sundberg og kas-

serer Leif Næsborg. 

 

På kongressen første dag aflagde Anders Bondo sin beretning, og i de følgende dage blev 

der drøftet forskellige emner. Det var bl.a.: Demokratiets fremtid - fagbevægelsens og de-

mokratiets rolle og opstilling af krav til overenskomstforhandlingerne, OK18. Der var en 

levende debat, som får bl.a. har indflydelse på det kommende års arbejde og indsatsom-

råderne i Næstved Lærerkreds. 
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Lærer Mette Frederiksen, som er kendt og anerkendt for sin argumentation for formålssty-

ret undervisning, modtog på kongressen DLF’s Stinuspris, som foreningen hvert år giver til 

en person, som i særlig grad har bidraget til skolens udvikling. Mette Frederiksen var op-

lægsholder på Kredsens Åbne kursus i 2017 - og hun var igen på programmet på temada-

gen TR, AMR og skoleledere i uge 8, 2018. 

 

Udvikling af et skoleideal 

Ét af de emner, der blev drøftet på kongressen, var foreningens arbejde med at udvikle et 

ideal for folkeskolen. På kongressen i 2016 blev det besluttet at igangsætte drøftelser og 

formuleringen af et ideal for folkeskolens rolle. Et skoleideal handler om, hvad det er for en 

skole vi gerne vil have, og det skal beskrive folkeskolens overordnede og vigtigste opga-

ver.  

 

Én af bevæggrundene for at udvikle et skoleideal er, at der siden 2003 har været gennem-

ført tre reformer af folkeskolen, og i samme periode er der indført en række styringstiltag 

som nationale test, kvalitetsrapporter, læringsplatforme og læringsmålsstyret undervisning. 

Tiltag, der har præget skolen, uden der har været en grundlæggende debat om, hvad vi vil 

med skolen i Danmark. 

 

Danmark skal have en god folkeskole, der til hver en tid er befolkningens første valg af 

skole. Debatten om udviklingen af folkeskolen og det danske uddannelsessystem skal 

kvalificeres, og her er det afgørende, at lærere og skoleledere styrker deres indflydelse på 

skolens udvikling centralt og lokalt. 

 

For at sætte en retning på indholdet i et kommende folkeskoleideal, har DLF sammen med 

den nedsatte interessegruppe peget på en række centrale områder, som et ideal om fol-

keskolen bør rumme og adressere. Det er fx skolens viden og faglighed, demokratisk del-

tagelse og social lighed for at nævne tre blandt de ni områder.  

 

Prorektor dr. pæd. Alexander von Oettingen har deltaget i hele processen som provokatør, 

inspirator og pennefører. Han satte gang i processen på kongressen 2016 og havde på 

kongressen i 2017 igen et oplæg, inden de delegerede samlede sig om repræsentanterne 

fra interessegruppen. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med at udforme det 

endelige skoleideal frem til kongressen i november 2018. Arbejdet ligger i hovedudvalget 

og sker på baggrund af alle de input, der kommer undervejs, da TR’ er og medlemmer er 

opfordret til at bidrage og deltage i processen. 

 

Fælles mål – nye bekendtgørelser 

Siden reformens indtog har kravet om læringsplatforme og kravet til læringsmålstyret un-

dervisning ført til en hed debat. Udover de 215 kompetencemål og de 866 færdigheds- og 

vidensområder skulle vi også forholde os til 3.170 færdigheds- og vidensmål. 
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Der har fra DLF´s side været lagt et kæmpe stykke arbejde i at generobre lærernes og 

børnehaveklasseledernes metodefrihed til at iscenesætte deres pædagogiske faglighed i 

planlægningen, udførelsen og evalueringen af deres undervisning. Heldigvis har det utræt-

telige arbejde båret frugt. Der er nu taget et vigtigt skridt på vejen. En ny lov så dagens lys 

d. 7. december 2017, hvor det blev vedtaget, at de 3.170 færdigheds- vidensmål bliver 

vejledende. De færre lovbestemte bindinger vil forhåbentlig medføre et mindre fokus på 

dokumentation af delprocesser og et større fokus på elevernes samlede udbytte af under-

visningen.  Der er nedsat en rådgivningsgruppe, som skal komme med anbefalinger til re-

videring af læseplaner, undervisningsvejledninger m.m.. Derudover er der nedsat en ar-

bejdsgruppe, som skal producere et anbefalingskatalog til udmøntningen af den politiske 

aftale om reduktion af antallet af bindende mål i Fælles Mål i tilknytning til de digitale læ-

ringsplatforme. Der står altså nu et kæmpe stykke arbejde i at få kommunerne til at accep-

tere denne ændring, give lærerne mere frihed og nedtone kravet om målstyring af folke-

skolen. Næstved Lærerkreds vil naturligvis uddybe dette vigtige skridt i den rigtige retning 

på vores Generalforsamling. Samtidig håber vi naturligvis også, at Mette Frederiksens ind-

læg på vores temadag for TR, AMR, skoleledere, CDS og politikere, kan give en større 

indsigt i, hvilke konsekvenser en stram målstyring kan have for elevernes dannelse, læring 

og trivsel.  Mette Frederiksen sidder i øvrigt med i arbejdsgruppen og fra DLF’s hovedsty-

relse sidder Jeanette Sjøberg, formanden for undervisningsudvalget. Vi vil arbejde videre 

med det lokalt med TR og i vores møder med CDS og politikerne.  

 

Lokale arrangementer og debat i kreds 61 

Næstved Lærerkreds lægger op til deltagelse i den debat, der foregår om folkeskolen. Po-

litikere, forældre og debattører har en holdning til folkeskolen. Og den debat skal vi lærere, 

som professionelle fagfolk, der har vores daglige arbejde i skolen, deltage i og kvalificere.  

 

Derfor er Næstved Lærerkreds bl.a. indgået i samarbejdet med Folkekirken og Folkekir-

kens Skoletjeneste om at arrangere en debataften under overskriften: Hvad vil vi med fol-

keskolen? Hvordan stemmer folkeskolens formålsparagraf sammen med den nye tænk-

ning og testkultur, der præger folkeskolen? Det er et spørgsmål, som synes mere relevant 

end nogensinde før, på grund af de seneste års testkultur, digitalisering og reformer i sko-

len.  

Arrangementet blev afholdt på Rønnebæksholm 10. januar og var åbent for alle. Fore-

dragsholderne Rasmus Willig, som er sociolog ved Roskilde Universitetscenter og Lene 

Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi og forsker i kreativ læring, var inviteret til at 

give deres bud på folkeskolens vigtigste opgaver. Rønnebæksholms herskabsstald var 

fyldt til sidste stol med forældre, lærere, skoleledere, skolebestyrelsesmedlemmer, politike-

re m.fl. som var mødt op og hørte de inspirerende og tankevækkende oplæg. 

 

Samarbejdet fortsætter i det kommende år, så Næstved Lærerkreds fortsat deltager i og 

kvalificerer debatten. 
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DLFinsite 

DLF har udarbejdet en ny kommunikationsplatform. Den er at finde under betegnelsen 

DLFinsite. Vores tillidsvalgte vil fra ultimo februar udelukkende modtage mailkorrespon-

dance fra hovedforeningen via DLFinsite. Det er meningen, at TR skal oprette grupper i 

forhold til deres medlemmer på skolen, så de også kan kommunikere og modtage nyheder 

via DLFinsite. 

Mindre medlemsgrupper.  

I april måned blev der afholdt et fyraftensmøde for de mindre medlemsgrupper. Mødet fo-

regik i Næstved – men blev afviklet i samarbejde med kredsene i det forpligtende kreds-

samarbejde Lolland/Falster, Faxe/Vordingborg, Ringsted/Sorø, Slagelse og Næstved. 

Det var et fint fremmøde til arrangementet. Vi vil dog i fremtiden overveje, om vi i stedet 

skal holde selvstændige fyraftensarrangementer – og dermed ramme sammensætningen 

lidt bredere og evt. mere lokalt.  

VISP havde endnu et turbulent forår med varsel om nedskæringer og afsked. Hele situati-

onen landede efter mange møder og samtaler nogenlunde fornuftigt. Men det skaber ge-

nerelt meget usikkerhed i en virksomhed, når den konstant er underlagt risikoen for hjem-

tagelser af opgaver fra de omkringliggende kommuner. Vi håber på, at VISP kan få en pe-

riode med arbejdsro. 

 

Løntjek       

I lighed med tidligere år, valgte vi også i år at lave løntjek. Vi besøgte skolerne og næsten 

samtlige matrikler. Vi inviterede de mindre medlemsgrupper til at komme på kredskontoret. 

Heldigvis var det begrænset med fejl vi fandt – der var langt de fleste steder overens-

stemmelse mellem lønudbetaling og opgaveoversigt. En vigtig faktor har ganske sikkert 

været forhåndsaftalen1 fra november ´16, hvor der bl.a. udmøntes det samme beløb til alle 

lærere i kommunen; ”rekruttering og fastholdelse”.  

Vi oplever langt de fleste steder stor velvilje til hurtigt at få styr på de fejl vi finder. Samtidig 

er det for de fleste medlemmer en anledning til at forstå deres lønseddel og opgaveover-

sigt. Vi er meget glade for at komme tæt på jer medlemmer, og det glæder os, at så man-

ge medlemmer vælger at tage imod tilbuddet. 

 

 
                                                           
1
 Forhåndsaftale: Aftale lavet på forhånd om udmøntning af løn enten som et funktions- eller kvalifikationstillæg. 
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Kursus og medlemsarrangementer 

Næstved Lærerkreds afholder både kurser og medlemsarrangementer for tillidsvalgte og 
medlemmer - fx Åbent kursus.  Det er tanken med disse åbne kurser, som altid er velbe-
søgt, at give medlemmerne nogle faglige inputs, som umiddelbart kan tages i brug, men 
også oplæg som kan inspirere, og dermed skabe andre synsvinkler på deres lærerliv.  

Kredsen sørger for at arrangementerne sker i gode rammer, at der er mulighed for socialt 
samvær, faglige drøftelser, både fra egen skole og på tværs af skolerne i kommunen.  

I januar afholdte Lærerkredsen sit årlige ”Åbent kursus” med overskriften ”Det gode ar-
bejdsliv”. På programmet var to veloplagte og dygtige oplægsholdere, nemlig: Rune Strøm 
der talte om ”Den gode arbejdsplads” og Helen Eriksen der talte om: ”Forandringer spør-
ger ikke om lov, de kommer bare”. En af Helen Eriksens pointer var bl.a., at vi skal spørge 
os selv, hvordan vi kan få det bedste ud af forandringen. 8o medlemmer deltog og havde 
et fagligt og socialt godt kursus- døgn sammen. 

Næstved Lærerkreds afholder et årligt internat for AMR og TR i fællesskab. Dette internat 
er en del af de tillidsvalgtes efteruddannelse og der bliver derfor lagt vægt på det faglige 
indhold i forhold til hverdagens opgaver som tillidsvalgt – og den nødvendige opkvalifice-
ring, for hele tiden at kunne løse de mangfoldige opgaver bedst muligt.  Internatets oplæg 
og foredrag skal hjælpe og støtte de tillidsvalgte i det store arbejde som de gør, for at få så 
gode forhold som muligt, for medlemmerne på skolerne, men samtidig giver det AMR og 
TR rammer for at kunne samarbejde omkring de eventuelle udfordringer der kan være på 
de enkelte skoler. I oktober 2017 havde dette kursus overskriften: ”Medlemsengagement 
og involvering” hvor vi bl.a. havde Simon Grumm fra Ungdommens Røde Kors til at fortæl-
le om hvordan de havde ”genstartet” organisationen i forhold til medlemsengagement og 
deraf afledte ønskede aktiviteter. Desuden havde vi Gordon Ørskov Madsen, Formand for 
Overenskomstudvalget/ DLF, til at fortælle om daværende status på OK18 – og DLF’s 
strategi i forbindelse med forhandlingerne. Det er vigtigt de tillidsvalgte har kendskab til 
strategien – og dermed kan kommunikere denne forståelse ud til medlemmerne. 

Lærerkredsen afholder også hvert år en temadag, hvor vi inviterer TR/AMR og ledere fra 
skolerne.  Vi skaber en dag hvor ”Den dynamiske trio” har mulighed for at høre fælles op-
læg – og dermed mulighed for efterfølgende på skolerne at drøfte og gøre brug af tema-
dagens indhold. Det er Næstved Lærerkreds der udarbejder dagens program. I forhold til 
indholdet er det vigtigt at alle matrikler er repræsenteret af TR, AMR og minimum en fra 
matriklernes ledelsesteam. Indholdet på disse temamøder er som oftest aktuelle områder 
der omhandler pædagogik, samarbejde i trioen eller arbejdsmiljø. I år blev temadagen af-
holdt den 22. februar. Med ca. 90 deltagere. 

I det forløbne år havde vi i samarbejde med det forpligtende kredssamarbejde afholdt et 
kursus for TR og AMR omkring ”Styrk TR og AMR’s arbejde og samarbejde” hvor vi blandt 
andet hørte om MED-systemet på skolerne og i kommunen, udfordringer når arbejdsplad-
sen er fordelt på flere matrikler. Det var konsulenterne Line Baadsgaard og Jørgen Bruun 
Christensen fra DLF der var undervisere. 

Desuden arrangerede det forpligtende kredssamarbejde også et medlemsmøde med An-
ders Bondo Christensen, der talte om OK18 og strategien i forhold til de enkelte scenarier. 
Det blev afholdt på Susåskolens afdeling Holsted d. 15. januar. Det var utroligt velbesøgt 
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med deltagelse af over 275 lærere og børnehaveklasseledere. Stemningen var god, og 
medlemmerne var spørgelystne, for der er stor interesse omkring de fremtidige forhold for 
medlemmerne.  

Kommunikation  

Næstved Lærerkreds har fortsat arbejdet med kommunikation ad forskellige kanaler imel-

lem medlemmerne, tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen - og til andre interessenter. 

 Nyhedsmails er sendt direkte til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne, når der 

har været behov for det - typisk 3-4 gange om året. 

 Kredsbladet er udkommet 2 gange om året - med artikler og informationer med 

længerevarende relevans. Bladets skrives primært til kredsens lærere, men læses 

også af andre; politikere, embedsfolk og pressen. 

 Kredsens hjemmeside opdateres løbende. 

 Der lægges løbende aktuelle opslag på Facebook og Kredsen arbejder løbende 

med at udvikle brug af de sociale medier. 

 I 2017/18 har DLF etableret en ny kommunikationsplatform, så div. udsendelser mv. 

altid kan findes på platformen. Samtlige fælles DLF-dokumenter findes samlet un-

der Vidensbank. Sidst i 2017 blev siden præsenteret for TR og AMR, så de kunne 

tage platformen i brug i begyndelsen af 2018. 

 

Arbejdsmiljøarbejdet i Næstved Lærerkreds 

Medlemmerne skal have et godt arbejdsliv hele livet, så de kan udføre arbejde af høj kvali-

tet. Vores mål er at understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital. I Næst-

ved Lærerkreds har vi i år følgende indsatsområder for arbejdsmiljø: 

 At holde AMR fagligt ajour 

 Netværksdannelse mellem AMR 

 Fokus på registreringer 

 APV - i år særligt blik på indeklima 

 Samarbejde med CDS i forhold til arbejdsmiljø og faglig opgradering af AMR 

 Indsats i forhold til social/ professionel kapital 

Næstved lærerkreds arbejdsmiljøudvalg opdaterer kontinuerligt AMR med relevant viden 

inden for arbejdsmiljø, og har i år også sat fokus på AMR´s opgaver, dvs. AMR´s ret og 

pligt som embedsperson. Vi er gået fra at indbyde til møde to gange til tre gange årligt, 

også for at styrke netværket AMR imellem. På AMR-møderne har man mulighed for at 

møde AMR fra de øvrige skoler og udveksle erfaringer. Vi har tilbagevendende fokus på 

registrering af fysiske magtanvendelser og psykisk belastende hændelser i skema ved 

samme navn. Både for at kvalificere den lokale arbejdsmiljøgruppes forebyggende arbejde 

og for at hjælpe det enkelte medlem. Det er for eksempel blevet meget vigtigt for det en-

kelte medlem at registrere og gemme alt, der kan have eller har relevans for en arbejds-
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skade, fx fotos af skader og mail, hvis det senere bliver til en arbejdsskadesag. Man skal 

overveje, om en hændelse med vold og trusler skal anmeldes til politiet – eks. ødelagte 

ting, der skal erstattes, godtgørelse for svie og smerte. Undtagelsesvis kan skolen i stedet 

udfylde et skema, hvis der er pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, der taler 

imod politianmeldelse af skadevolder. Der er en deadline på 72 timer, som gælder både 

for anmeldelse og udfyldelse af skema!  APV´en, både den fysiske og psykiske, er et tilba-

gevendende tema. I år har vi ekstra fokus på indeklima og har i den forbindelse præsente-

ret AMR for en spritny pjece om samme emne. Hvad kan AMR gøre for at sætte fokus på 

indeklima på skolerne? Er ventilationen god nok i forhold til antal hoveder i klasselokalet 

når det handler om CO2? Hvad med lyd og lysforhold? Hvordan ser det ud med rengørin-

gen? I forhold til samarbejdet med CDS (Center for dagtilbud og skole) har vi hele tiden 

arbejdsmiljøvinklen med blandt andet i Område-MED.  Vi har fået etableret et godt samar-

bejde med daglig sikkerhedsleder i CDS. Vi har haft besøg af daglig sikkerhedsleder i 

CDS på et AMR-møde. Vi har været med til at planlægge AMR´s videreuddannelse (AMR 

har krav på 1,5 dags uddannelse om året). Næstved Lærerkreds har foreslået at lave regi-

streringer elektroniske og har medvirket til at etablere et samarbejde mellem Næstved 

kommune og andre kommuner, hvor de har elektronisk registrering.  En af vores strategier 

har i år været, at vi vil sætte fokus på, hvordan vi sammen kan være med til at skabe den 

gode arbejdsplads med udgangspunkt i de tre diamanter; tillid, retfærdighed og samarbej-

de. Dette gør vi for at fremme den gode arbejdsplads. Vi afsøger muligheden for at have 

fokus på og fremme professionel kapital sammen med CDS.  

 

 

 


