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Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

 Vedtægtsændring

7. Budget og kontingent 

8. Valg jf. § 7 og § 9
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repræsentanten eller på 061@dlf.org

Kredsstyrelsen



Onsdag d. 15. november afholdt Næst-

ved Lærerkreds et velbesøgt vælger-

møde. Der var god debat - og emner, 

som kortere skoledage, status på sko-

lestrukturen og manglende ressourcer 

til skolevæsnet, blev flittigt drøftet af 

samtlige partier.

Valget er overstået – og valgløfterne 

skal nu stå sin prøve.

Hvad blev der så sagt? Tilliden 

tilbage til lærerne, mere tid til forbe-

redelse, dagligdagen skal være mere 

enkel – vi skal have Danmarks bedste 

skoler. Oversat betyder det, at kvalite-

ten skal sikres på skolerne, bl.a. gen-

nem forberedelse og sikring af lærer-

nes professionelle råderum.

Næstved Lærerkreds udarbejder 

hvert år en konkret ”ønskeseddel” i 

forhold til områder, der har brug for 

helt særlig fokus.  På baggrund af vo-

res kendskab til lærernes hverdag – og 

i lyset af politikernes egne udtalelser 

i valgkampagnen, sætter vi derfor 

særligt fokus på kortere skoledage på 

almenområdet, implementeringen af 

skolestrukturændringerne år to, på 

sikring af forberedelsen i forbindelse 

med, at undervisningstimetallet er sat 

ned - og på ressourcetildelingen på sko-

leområdet i budget 2019.

Stort set alle politikere har ytret 

ønske om at se på mulighederne for at 

gøre skoledagen kortere for eleverne. 

Som en politiker sagde på vælgermø-

det: ”Det handler ikke om, hvor lang 

skoledagen er. Det handler om det, der 

sker, i skolen.” Lærerkredsens pointe 

er – at lige meget hvor anderledes og 

nyt byråd 
- ny periode

spændende vi ønsker at gøre skoleda-

gen for eleverne, så ændrer det jo ikke 

på dagens længde! Vi håber, at der fra 

politisk hold er en oprigtig vilje til, at 

også Næstved Kommune kommer på 

landkortet i forhold til skoledagens 

længde. Mulighederne er jo lovmæs-

sigt tilstede.

Når debatten og møderne omkring 

ændringer af skolestrukturen igen 

tager fat, er det vigtigt at være selek-

tive i forhold til, hvad der fungerer, og 

hvilke steder strukturen aldrig rigtigt 

har fundet ordentligt fodfæste. Som 

formand må jeg pointere, at vi repræ-

senterer medlemmer i begge lejre. Lad 

evalueringen gå sin gang – ærligt og 

redeligt – skab de justeringer der kan 

være brug for, men lad det ikke blive en 

bekostelig affære. Vi har brug for res-

sourcerne ude på de enkelte skoler. Når 

man har et trængt skolesystem, så ko-

ster det at kunne tiltrække og fastholde 

uddannede lærere. Den investering hå-

ber vi sandelig de nyvalgte politikere 

har lyst til at prioritere. Vi skal have 

råd til veldrevne skoler, og vi skal have 

ressourcer til at gøre lærernes – og der-

med elevernes - hverdag og rammer så 

gode som overhovedet muligt. 

Med ovenstående betragtning fra 

vælgermødet, de seneste udmeldinger 

i den skrevne presse – og de første af-

holdte møder i Børne- og Skoleudvalget, 

så er der ikke tvivl om, hvilke opgaver 

der venter Kredsstyrelsen, og hvilke 

tiltag vi ønsker der skal ske på skolerne 

– og dermed for vores medlemmer.  

OK18

I nedenstående uddyber jeg mine vig-

tigste pointer fra vores medlemsar-

rangement med Anders Bondo Chri-

stensen. Men lad mig afslutningsvis 

benytte lejligheden til at takke for den 

solidariske støtte andre organisationer 

har vist os – i disse svære forhand-

lingstider.

Denne tak må I meget gerne tage 

med ud på arbejdspladsen til de andre 

faggrupper I omgiver jer med i hverda-

gen. Sammenholdet er vigtigt. Og vi 

står også ved deres side, i forhold til 

deres ønsker i overenskomstforhand-

lingen. Skulder ved skulder!

(Deadline 5. februar 2018)

På gensyn til Næstved Lærerkreds’ gene-

ralforsamling d. 21. marts i Ny Ridehus.

FORMANDEN HAR ORDET



I januar og februar rejste Anders Bondo 

Christensen rundt i hele landet, hvor 

han holdt oplæg for medlemmerne om 

forhandlingerne om en ny overens-

komst for lærerne. 250 lærere mødte op 

til fyraftensmødet 15. januar, der blev 

afholdt for medlemmerne i Næstved 

Lærerkreds og medlemmerne i Ring-

sted-Sorø, Slagelse, Lolland Falster og 

Faxe-Vordingborg. 

Efter mødet uddybede Lise-Lotte 

nogle af de væsentlige spørgsmål.

- Det er meget fint med den store 

opbakning, bl.a. fordi, det også er et 

vigtigt signal, at vi står sammen. Vi er 

nødt til at have arbejdstidsregler, der 

ikke er reguleret via et lovindgreb. Vi 

skal have samme vilkår som det re-

ABC om OK18
sterende arbejdsmarked - og det reste-

rende samfund. 

Vores lokale politikere må også have 

en interesse i, at vi som minimum kan 

siddestilles med andre offentlige an-

satte. Men det er nu, der skal tages an-

svar. Om lidt er det for sent, og jeg tør 

slet ikke tænke på, hvilken betydning 

det kan få for folkeskolen. Det foruro-

liger mig, hvis ikke KL som udgangs-

punkt synes, vi skal have forhold, som 

andre offentlige ansatte.

Lærernes Centralorganisation (LC) 

er klar til at forhandle alt. Vi bør side-

stilles med andre offentlige ansatte. 

Vi ønsker noget, der kan sidestilles og 

veksles til en lærers arbejdsdag. Jeg 

ved at LC – og dermed vores forhandler 

Anders Bondo - prøver alle muligheder 

for at lande en aftale. Vi har intet øn-

ske om en konflikt.  Men der skal to til 

en tango – og to parter til at indgå en 

aftale.

Vi ønsker en ny start – en ny måde 

at samarbejde om folkeskolen på. For 

alle parters skyld. Folkeskolen tåler 

ikke endnu en omgang med manglende 

respekt for vores fag, fremsat af vores 

arbejdsgiver. Det er ikke sikkert, at vi 

får alt tænkeligt i forhold til arbejds-

tid, men der er brug for en ny start – en 

ny kurs. Rekruttering er én af de helt 

store udfordringer i dette spil. Vi har 

allerede udfordringen nationalt – og til 

dels lokalt. 

Der skal ske en ændring nu. 

Omkring 300 var mødt frem på Holsted Skole for at høre Anders Bondo 

informere om det aktuelle forhandlingsforløb på medlemsmødet i januar.
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Undersøgelse i 
specialklasser 

I december 2017 gennemførte vi en un-

dersøgelse blandt lærere og børnehave-

klasseledere i kommunens specialklas-

ser. Eftersom vi på forhånd var bekendt 

med de meget forskellige måder at or-

ganisere sig på i forhold til børn med 

vidtgående behov, blev undersøgel-

sen af overordnet karakter, men med 

 Hvor mange timer har du tilsyn med eleverne i deres pauser?

Undersøgelse i specialklasser 
I december 2017 gennemførte vi en undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i 
kommunens specialklasser. Eftersom vi på forhånd var bekendt med de meget forskellige måder at
organisere sig på i forhold til børn med vidtgående behov, blev undersøgelsen af overordnet 
karakter, men med mulighed for kommentarer. Heldigvis modtog vi svar fra langt over halvdelen – 
tusind tak for det.  Et mere samlet billede og opmærksomhedspunkter i forhold til besvarelserne, vil
blive en del af den mundtlige beretning på generalforsamlingen. Her har vi valgt at vise et billede af
tilsynsforpligtigelsen.

 Hvor mange timer har du tilsyn med eleverne i deres pauser?

Der er meget stor forskel på tilsynsforpligtigelsen – 26 % af lærerne/børnehaveklasselederne har 
mere end 200 timers tilsyn! Det er voldsomt -og helt uforståeligt – hvordan de selv kan nå at holde 
pause og løse alle de andre opgaver som lærer/børnehaveklasseleder. I mange af kommentarerne
gives der udtryk for, at behovet i pauserne er større, når vi taler om børn i specialklasser.  Skal 
løsningen af opgaven tænkes helt anderledes, når vi taler om børn med særlige behov?

mulighed for kommentarer. Heldigvis 

modtog vi svar fra langt over halvde-

len – tusind tak for det. Et mere samlet 

billede og opmærksomhedspunkter i 

forhold til besvarelserne, vil blive en 

del af den mundtlige beretning på ge-

neralforsamlingen. Her har vi valgt at 

vise et billede af tilsynsforpligtigelsen.

Der er meget stor forskel på tilsynsfor-

pligtigelsen – 26 % af lærerne/børne-

haveklasselederne har mere end 200 

timers tilsyn! Det er voldsomt – og helt 

uforståeligt – hvordan de selv kan nå at 

holde pause og løse alle de andre opga-

ver som lærer/børnehaveklasseleder. I 

mange af kommentarerne gives der ud-

tryk for, at behovet i pauserne er større, 

når vi taler om børn i specialklasser. 

Skal løsningen af opgaven tænkes helt 

anderledes, når vi taler om børn med 

særlige behov? 
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- Genopstiller til formandsposten

- Tillidsrepræsentant på Herlufmagle skole i 2001-2013

- Medlem af Kredsstyrelsen i Næstved Lærerkreds 2006-

- Næstformand i Område-Med 2013 -

- Næstformand Næstved Lærerkreds 2014 – jan. 2016

- Fællestillidsrepræsentant 2014-

- Medlem af Hoved-MED 2014-

- Konstitueret formand Næstved Lærerkreds fra januar 

2016

- Valgt som formand i Næstved Lærerkreds marts 2016

I min første periode som formand, er der 3 elementer jeg har 

vægtet meget højt og haft som væsentlig målsætning.

- Medlemmerne skal have kendskab til kredsens arbejde 

– og vores målrettede arbejde med de politiske fokusom-

råder.

- Vi skal være synlige og møde medlemmerne der, hvor de 

er.

- Vi skal som kreds kunne samarbejde med alle interes-

senter omkring Folkeskolen – for den vej at kunne sikre 

indflydelse.

Jeg har som formand fokuseret på, at nævnte områder hele 

tiden har været i spil for vores handlinger. Den vej vil jeg 

fortsætte med et genvalg. 

Samtidig er det vigtigt, at vores politiske indsatsområder 

hele tiden afstemmes med vores bagland - de tillidsvalgte og 

medlemmerne. Det er vores mandat til at handle og konstant 

sætte fokus på lærernes rammer og vilkår. 

Som fagforening arbejder vi på to ben – det faglige og det 

pædagogiske.  Vi skal sætte spot på hele denne testbølge – 

og effektivisering af alle elementer i vores arbejde, der har 

ramt hele uddannelsesområdet de senere år. Med forskellige 

handlinger har vi allerede gjort opmærksomhed på området, 

og det skal blive endnu tydeligere i den næste periode.

Min indgang til det fagpolitiske arbejde er, at det er ac-

ceptabelt at være medtænkende og kritisk konstruktiv – og 

at fagforeningen som fagligt fællesskab er nødvendigt for 

udviklingen af folkeskolen. Vi skal kunne opnå indflydelse 

og stå til rådighed – der, hvor det gavner vores medlemmers 

arbejdsliv.

Det vil jeg forsøge at efterleve på allerbedste vis.

Lise-Lotte Horn Jakobsen

Valg til kredsstyrelsen, 
Næstved Lærerkreds

Onsdag 21. marts 2018 kl. 17.00 afholder Næstved Lærerkreds 

ordinær generalforsamling i Ny Ridehus. 

Som øvrige år vil formanden og den øvrige kredsstyrelse 

fremlægge mundtlig beretning. I år er der desuden valg til 

kredsstyrelsen og valg af kongresdelegerede. På de kom-

mende sider kan du læse kandidaternes valgindlæg.

Husk at tilmelding til spisning er senest 14. marts kl. 12.00 gen

nem din tillidsrepræsentant  eller direkte på 061@dlf.org
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- Næstformand og kongresdelegeret

- Tovholder pædagogisk udvalg 

- Medlem af Område-Med

- Medlem af kredsstyrelsen siden 2004

- Tillidsrepræsentant på Holmegaardskolen siden 2002

- Lærer på Holmegaardskolen siden 1988

I næsten halvdelen af min arbejdstid er jeg i kredsstyrelsen 

som næstformand, og i den øvrige tid er jeg TR og underviser 

på Holmegaardskolen afd. Fensmark. Flere sider af samme 

sag.

Vi har siden reformens indførelse i august ´14 oplevet et 

kolossalt pres på skolerne, bl.a. fordi undervisningsforpligti-

gelsen steg og forberedelsen dermed svandt ind. I en tid med 

mange forandringer, en kommune med høje ambitioner og 

senest også med strukturændringer, burde det have været 

lige omvendt. Jeg vil bl.a. kæmpe for: 

- En yderligere sænkelse af undervisningsforpligtigelsen 

med en direkte binding af yderligere tid til forberedelse.

- En kortere skoledag – med mere kvalitet og tid til den en-

kelte elev i den tid, hvor de er i skolen.

- En økonomi, der giver mulighed for pædagogiske overve-

jelser f.eks. i forhold til klasseoptimering, hvor gennem-

snittet på 28 i dag er den udløsende faktor for resurser.

- Give medlemmerne en stemme hos politikere og forvalt-

ning, som sikrer medindflydelse på udviklingen af skolen, 

og gerne for det enkelte medlem på deres egen skole.

- Skrue ned for NPM – Test, målstyring og digitalisering – i 

skolen skal barnet lære, udvikles og dannes gennem god 

undervisning.

Giv os muligheden for at levere den! 

VALG TIL KREDSSTYRELSEN

pia sundberg

- Læreruddannet fra Vordingborg Seminarium i 1984 og 

cand.comm. fra RUC i 2002

- 12 års arbejde uden for folkeskoleområdet - især som kom-

munikationsmedarbejder 

- Lærer i godt 20 år, siden 2003 i Toksværd 

- TR på Lundebakkeskolen og Holmegaardskolen siden 2015

- I kredsstyrelsen, Næstved Lærerkreds siden 2014, hvor jeg 

bl.a. har været tovholder på kommunikation og redaktør 

af Kredsbladet

- Medlem af Område-Med

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og stiller op som kongres-

delegeret. Jeg har i den forgangne periode i kredsstyrelsen 

været kommunikationsansvarlig og redigeret Kredsbladet. 

Jeg vil i den kommende valgperiode arbejde for:

- At skolevæsenet sikres de nødvendige økonomiske res-

sourcer.

- At antallet af undervisningstimer sættes ned. Der skal 

være ordentlig tid til forberedelse, så det er muligt at gen-

nemføre en undervisning af god kvalitet. 

- Men færre undervisningstimer gør det ikke alene. Læ-

rerne skal sikres reel mulighed for at udføre deres arbejde 

tilfredsstillende. Der skal fokus på antallet af elever i den 

enkelte klasse, og inklusion af elever med særlige behov, 

så det er muligt at levere god undervisning og sikre et 

godt arbejdsmiljø.

- Lærerne skal have deres professionelle råderum tilbage. 

Målstyring, dokumentation og læringsplatforme skal be-

grænses til det, der giver mening. Skolen skal ikke kun 

uddanne - men også danne og udvikle børnene alsidigt.

- Jeg vil fortsat tale lærernes sag og arbejde for at sikre 

forhold, så arbejdet som lærer er tilfredsstillende og at-

traktivt. Det er også væsentligt i forhold til at fastholde 

og rekruttere lærere til folkeskolen.

Gerd Østergaard
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- 51 år og kursusansvarlig i Næstved Læserkreds

- Inden min uddannelse som lærer var jeg 14 år som befa-

lingsmand i Hæren, og sideløbende i det private erhvervs-

liv.

- Læreruddannet fra Københavns Dag-/Aftenseminarium 

i 2000

- Lærer på Herlufmagle skole siden 2001

- AMR på Herlufmagle skole siden 2008

- AMR i Område-MED siden 2012

- Kursusansvarlig i Næsted Lærerkreds siden 2016

Mit arbejde som kredsstyrelsesmedlem har givet mig en stor 

viden og indsigt i den politiske dagsorden som jeg med mit 

kandidatur vil stille til rådighed, men også videreføre ved 

at stille op som kongresdelegeret.

Min indgangsvinkel har altid været dialogen og de gode 

argumenter i forhold til de forhandlingsparter og fora, som 

jeg er valgt ind i. Jeg tror på at vi i højere grad bliver hørt 

på baggrund af den gode tone og de gode argumenter, set i 

forhold til at være vrede og usamarbejdsvillige. 

Det er lærerens kerneopgave at undervise, men det må 

aldrig ske på bekostning af det fysiske og psykiske helbred, 

- Lærer fra 1994

- Lærer på Marielyst Skole, Gladsaxe, derefter Holmegaard-

skolen, Fensmark fra 2002

- Undervist i alt undtagen drengeidræt, HD, tysk og fysik. 

Undervisningserfaring fra 0.-9. klasse 

- Underviser pt i matematik - 5. og 9. klasse, er klasselærer 

og matematikvejleder

- AMR siden 2008

- Kredsstyrelsesmedlem fra 2016

- Arbejdsmiljøansvarlig i Næstved Lærerkreds

- Repræsentant for DLF i Område-MED

Jeg stiller op til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 

Jeg brænder for fagforeningen. Jeg tror på, at sammenholdet 

mellem fagfæller er det, der kan forbedre vores vilkår. Sam-

menholdet mellem de offentligt ansatte er det eneste, der 

man skal ikke blive syg, af at gå på arbejde. Vi oplever alt 

for mange dygtige og engagerede lærere der siger op eller 

flytter til andre slags skoler, fx friskoler, netop på grund af 

arbejdsmiljøet - det bliver vi nødt til at få bremset. Derfor vil 

jeg kæmpe for at få italesat det gode og sikre arbejdsmiljø, 

samt forsøge at sikre, at de 15 timer vores undervisningsti-

metal bliver reduceret til næste skoleår, fuldt ud bliver brugt 

til forberedelse, så vi kan få forbedret mulighederne for at 

forberede den gode undervisning. 

Hvis vi skal kunne fastholde de dygtige lærere og samti-

dig rekruttere nye lærere, er det afgørende at skolerne bliver 

opprioriteret i Næstved kommune. Vi har brug for at få tilført 

flere midler, men vi har også brug for ro på skoleområdet og 

få italesat de udfordringer der presser lærerene mest. Her 

tænker jeg på inklusion, læringsløfte og ”min uddannelse”, 

hvor vi skal påpege de problemfelter der er i forhold til disse 

emner. Disse ting bliver vi nødt til, til stadighed, at påpege 

over for politikere og forvaltning. 

Jeg tror på at et godt arbejdsmiljø giver glade lærere!

Jeg tror på at en glad lærer giver dygtige og glade børn! 

kan dæmme op for new public management og modernise-

ringsstyrelsens pres. Vi skal arbejde sammen, ikke konkur-

rere om løn og arbejdsvilkår.

Jeg har i denne periode været ansvarlig for arbejdsmiljø. 

Et arbejde, som jeg gerne vil fortsætte med. Jeg har fået 

indblik i og viden om en lang række problemstillinger, man 

har i forhold til arbejdsmiljø i Næstved Kommune. Jeg har 

også set, hvor det lykkes og hvorfor. Jeg vil i den kommende 

valgperiode arbejde for et godt arbejdsmiljø hele livet. Og for, 

at man som lærer kan se sig selv i øjnene, også i forhold til 

at være opkvalificeret. Derfor vil jeg kæmpe for, at den en-

kelte lærer kan få de nødvendige fagfaglige kurser. Lige nu er 

der overenskomstforhandlinger. Ingen ved, hvad det ender 

med. Ligegyldigt hvad vil jeg arbejde for yderligere nedsat 

undervisningstimetal og dermed mere tid til forberedelse 

for den enkelte lærer.

Maj-Brit Kusk

Søren Eriksen

8



Som mange andre finder jeg det i dag svært at udfolde den 

faglige, professionelle rolle som lærer. Jeg mener, vi som læ-

rere mangler ordentlige forhold, der sikrer at vores faglige 

integritet kan bevares.

Krav til brug af læringsplatforme; deltagelse i det kom-

munale læringsløft projekt og integration af børn med div. 

behov i normalklasser er bare nogle af de ting, der er med til 

at skabe udfordringer for den enkelte lærer i dagligdagen.

Så de store spørgsmål for mig er:

- Hvordan sikres og skærmes den nødvendige tid til forbe-

redelse, såvel individuelt, som fælles? 

- Hvordan sikres den nødvendige tid til varetagelse af de 

øvrige opgaver, der er omkring lærergerningen, uden at 

det går ud over vores primære opgave, undervisningen?

Jeg så engang en kop på et lærerværelse. På koppen stod der 

med store bogstaver:

BEING A TEACHER IS LIKE RIDING A BIKE.

EXCEPT THE BIKE IS ON FIRE.

YOU’RE ON FIRE.

EVERYTHING IS ON FIRE.

Koppen havde ret. Der er altid ild i noget, når man er lærer. 

Og det er fint. Det skulle jo nødigt blive kedeligt.

Problemet er omfanget af branden. Vi underviser mere og 

mere. Vi løber rigtig stærkt. Der er fart over feltet. Det føles 

som om vi jonglerer med 100 bolde på én gang. Antallet af 

opgaver overstiger tiden til at løse dem. Det er uhensigts-

mæssigt, for det går ud over kvaliteten i undervisningen. 

Og det slider lærere ned. Mange har allerede søgt væk fra 

folkeskolen. Der er ikke lærermangel - problemet er at lærere 

vælger folkeskolen fra.

Jeg ville være gladere for mit job som lærer, hvis jeg 

kunne levere en højere kvalitet af undervisning. Hvordan? 

Svaret er tid til forberedelse. 

Jeg har været lærer siden ‘96 og har været ansat i Næstved 

kommune siden ‘03. – pt. på Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro.

Jeg har altid været engageret i at skabe gode arbejdsfor-

hold på de skoler, jeg har været ansat på, dels som AMR/sup-

pleant for TR og senest som TR. Jeg finder det rigtig vigtigt, 

at vi som faggruppe holder sammen for at modstå det pres, 

der er mod vores fag fra forskellige sider. 

Jeg opstiller som kandidat til kredsstyrelsen, fordi jeg 

finder det vigtigt og meget spændende at arbejde og kæmpe 

for bedre arbejdsforhold i folkeskolen, og at DLF og kredsen 

er de rigtige steder at gøre dette i. 

Jeg er ked af, at det ønske fejes af bordet som noget ureali-

stisk. Hvorfor? Skal vores elever blive dygtigere, så skal det 

ske gennem bedre kvalitet i undervisningen. Og den kvalitet 

opnås især gennem ordentlig tid til forberedelse.

Hvis jeg bliver valgt til kredsstyrelsen, vil jeg sprede 

budskabet. Jeg vil arbejde målrettet for at skabe større for-

ståelse for læreropgaven og kommunikere betydningen af 

forberedelsestid for kvaliteten i undervisningen. Det er es-

sentielt.

Jeg drømmer om en skole, hvor vi reelt får mulighed for at 

levere den gode undervisning, vi brænder for. Det gør ikke 

noget, der er lidt ild i cyklen, men vi er nået til et punkt, hvor 

der er brug for brandvæsnet.

Uddannet lærer fra Zahle Seminarium i 2013

2013 16 lærer på Fuglsanggårdsskolen i Lyngby Taarbæk

2016  lærer på Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej

Kurt Nielsen

Mathias Ehrenberg
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Vi har mødt Louise Jørgensen, som blev 

uddannet lærer i 2017 og siden har væ-

ret ansat på Holmegaardskolen. Vi har 

spurgt Louise, hvordan det er at være 

ung og nyuddannet lærer i folkeskolen.

Jeg blev færdig med læreruddannelsen i 

februar 2017 med linjefagene dansk, hi-

storie og idræt. Jeg begyndte med vikar -

arbejde på Holmegaardskolen, men 

havde samtidig faste timer. Fra august 

2017 blev jeg fastansat lærer på skolen.

Jeg har det første skoleår haft 24 lek-

tioner og er lærer i dansk i 1. og 3. klasse 

og har desuden en 6. klasse i historie og 

kristendom. Det har været rigtig godt 

”kun” at have 24 lektioner det første år. 

Generelt har det været fint at være på 

Holmegaardskolen. Jeg har altid følt 

mig velkommen, og jeg har altid kun-

net spørge om forskellige ting uden, at 

der er blevet kigget skævt til mig. 

Der er bestemt også ting, der har 

overrasket mig i jobbet som ny lærer. 

Der er ting, som man på seminariet 

ikke er blevet gjort opmærksom på. 

Det kan f.eks. være omkring bogbestil-

ling, hvilke materialer der findes, og 

hvordan kan de bruges. Folkeskolen er 

desværre ikke rosenrød, og man kan fx 

sidde med elever som er ekstra udfor-

drede, hvor det svært at vide, hvad man 

skal gøre i visse situationer. 

Desuden er en stor udfordring i ar-

bejdet helt sikkert, at jeg ikke føler, at 

jeg har nok tid til alle eleverne hele ti-

den, og at jeg gerne vil nå rundt om alle 

på en undervisningsgang. Det har jeg 

måttet erkende ikke kan lade sig gøre. 

Samtidig vil jeg gerne gøre undervis-

ningen varieret, og det kræver som re-

gel tid, og det er desværre ikke det, der 

er mest af. Jeg kunne helt sikkert godt 

bruge noget mere tid til de forskellige 

opgaver, der er, udover at undervise. 

Jeg har også skullet øve mig på at sætte 

mig i respekt, og jeg kan nu se, at det 

giver pote i sidste ende.

Jeg er rigtig glad for de elever, som 

jeg har hver dag. De bekræfter mig i, 

at jeg er et godt sted, og at det var den 

rigtige beslutning at læse til lærer. Jeg 

er desuden glad for, at nogle af de ting, 

som jeg lærer eleverne, begynder at 

sidde fast, og at man kan se, at eleverne 

rykker sig fagligt. 

Ny lærer i folkeskolen

Månedligt kontingent DLF Kreds 61 I alt

Fraktion 1,2 + 3K 213,00 327,00 540,00

Fraktion 4 71,00 24,00   95,00

Fraktion 6 94,00 14,00 108,00

KONTINGENTFORSLAG 2018 NÆSTVED LÆRERKREDS
Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent: i perioden 01.01.18 – 31.12.18

Indtil videre har mit samarbejde 

med forældrene været rigtig godt, og 

nu har jeg både haft forældremøder og 

skole/hjem samtaler. Forældrene var i 

begyndelsen usikre på, om jeg som ny 

lærer kunne klare opgaven, men jeg 

er blevet taget rigtig godt imod. Også i 

forhold til forældresamarbejde føler jeg 

mig godt klædt på af mine kolleger. Jeg 

er i det hele taget blevet positivt over-

rasket over mit samarbejde med mine 

kolleger. Da jeg begyndte med 1. klasse, 

fik jeg meget hjælp og rådgivning fra 

de andre 1. klasses lærere, de hjalp mig 

meget med at finde materialer osv. Ge-

nerelt har jeg bestemt ikke fortrudt, at 

jeg valgte at blive lærer. 

Louise deltog for første gang i Åbent Kur

sus i januar 2018.
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Budgetforslag 
FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 2018 OG ÅRSREGNSKAB 2017

 Budget 2018  Budget 2017  Realiseret 

Indtægter  

Kontingentindtægter  3.036.000  3.117.000 2.998.148,50

Administrationsbidrag SF  25.000  25.000 25.000,00

Indtægt fra Akutfond  400.000  370.000 385.172,00

Andre indtægter  -  - 0,00

Renteindtægter  50.000  50.000 47.576,47

Indtægter i alt  3.511.000  3.562.000 3.455.896,97

UDGIFTER:

Ansatte og KS

KS-timer  1.271.500  1.343.500 1.281.542,56

Sekretærløn  340.000  335.000 338.367,62

Sagsbehandler  743.000  710.000 719.150,33

Sociale bidrag ATP m.v.  11.000  11.000 9.363,76

Lønsumsafgift  70.000  70.000 70.277,00

Ansatte og KS i alt  2.435.500  2.469.500 2.418.701,27

Drift kredskontoret

Inventar/kopimaskine  11.000  17.000 6.792,16

Husleje, lys og varme  182.000  182.000 186.885,26

Telefon  22.000  25.000 19.696,00

EDB  16.000  18.500 16.806,70

Porto, papir mm  7.500  9.000 4.387,13

Håndbøger mm  15.000  20.000 21.143,90

Administration  70.000  70.000 61.853,59

Drift kredskontoret i alt  323.500  341.500 317.564,74

TR

TR møder og dagkurser  115.000  115.000 117.637,45

TR aviser, håndbøger m.v  120.000  120.000 116.032,00

TR i alt  235.000  235.000 233.669,45

Medlemsmøder / kurser  

Medlemsmøder/kurser  261.500  261.500 229.680,23

TR / KS kurser  183.000  186.000 186.820,63

Medlemsmøder / kurser i alt  444.500  447.500 416.500,86

Andre udgifter  

Pensionister  50.000  45.000 45.000,00

Revision  15.000  15.000 13.429,00

Diverse udgifter  2.000  2.000 505,00

Andre organisationer  5.000  5.000 5.000,00

Andre udgifter i alt  72.000  67.000 63.934,00

Udgifter i alt  3.510.500  3.560.500 3.450.370,32

Nettoresultat  500  1.500 5.526,65
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Mød os på Næstvedlærerkreds.dk og på Facebook

TJEK - MIN SIDE!

PÅ DANMARKS LÆRERFORENINGS HJEMMESIDE DLF.ORG FINDER DU ”MIN SIDE.” 

Her det vigtigt, at du tjekker, at dine oplysninger er korrekte. Det har betydning bl.a. i forbindelse med en evt. 

konflikt, hvor det er vigtigt, at foreningen kan komme hurtigt i direkte kontakt med alle medlemmer. Vær især 

opmærksom på, at din mailadresse og dit arbejdssted er rigtigt. 

I LØBET AF ÅRET HAR NÆSTVED LÆRERKREDS 
GENNEMFØRT FLERE ARRANGEMENTER

I november 2017 afholdt Næstved Lærerkreds et velbesøgt 

vælgermøde. Der var livlig debat og emner som kortere skole-

dage og skolestruktur blev livligt drøftet af samtlige partier. 

Under overskriften: Hvad vil vi med skolen? - afholdt Næstved 

Lærerkreds i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste en 

debataften på Rønnebæksholm i januar. Lene Tanggard var 

én af oplægsholderne i den fyldte herskabsstald.

Igen i år var alle pladser booket på Næstved Lærerkreds’ 

Åbne Kursus i januar. 80 medlemmer deltog - med stort set 

alle matrikler repræsenteret. I år var foredragsholderne 

Helen Eriksen og Rune Strøm på programmet. Desuden var 

der tid til hyggeligt, socialt samvær med kolleger fra egen 

og andre af byens skoler.

BAGSIDEN


