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Næstved den 29. august 2018 
 

Kære medlemmer                                                                                                       
 
Velkommen tilbage på skolerne - efter en ferie i et forrygende sommervejr. 
 
Hverdagen er i gang - og ferien kan allerede føles langt væk. Her på kredskontoret er vi også i fuld 
gang. Vi har flere dagsordener som både skal sættes - og andre dagsordener der skal holdes i gang. 
 
Fastlæggelse af Budget 2019 for Næstved kommune er inde i sin afgørende fase. 
Næstved Lærerkreds sendte høringssvar allerede inden sommerferien - og har samtidig haft læser-
breve i Sjællandske Medier. 
Omdrejningspunktet er den store undervisningsforpligtigelse, der stadig er i Næstved kommune. Vi 
er naturligvis tilfredse med, at politikerne af 2 omgange har valgt at sænke undervisningstimetallet 
med en ½ lektion - men det er desværre ikke nok. Derfor arbejder vi fortsat på at skaffe rimelige 
vilkår og rammer, der bl.a. gerne skulle medføre, at vi både kan rekruttere - og fastholde børnehave-
klasseledere og lærere i Næstveds skolevæsen. 
 
Som I ved - har Næstved kommune (CDS) og Næstved Lærerkreds indledt en proces i forbindelse 
med forhandlinger af en lokal arbejdstidsaftale. I denne proces er det utrolig vigtigt, at vi også hører 
medlemmernes bud på en god lokalaftale. I samme ombæring er vi også nødt til at drøfte – hvilke 
vilkår en aftale ikke kan ændre på. 
Medio september afholder Næstved Kommune v. CDS, Skolelederforeningen og Næstved Lærer-
kreds en temadag for alle ledere på folkeskolerne og de tillidsvalgte. Formålet med dagen er et fæl-
les afsæt for drøftelse af, hvad den gode lokale aftale bør indeholde. Til denne temadag er det utro-
lig vigtigt, at jeres TR og AMR er ordentligt klædt på. Hvilke forventninger har medlemmerne - og 
hvilke ønsker er der fra medlemmerne? Hvad kan gavne jeres hverdag i forhold til en aftale? Det er 
nu, I skal på banen! 
I skal som medlemmer sørge for, at de tillidsvalgte har et ordentligt mandat at gå til temamøde med. 
Derfor skal alle TR, inden mødet medio september, afholde faglig klub møde omkring det gode fun-
dament for en realistisk aftale. Det er meget vigtigt, du deltager i det faglige klub møde. Møderne 
bliver afholdt på alle matrikler, så sæt kryds i kalenderen lige så snart din TR har meldt datoen ud. 
 
Evaluering af skolestrukturens fase 2 er ved at nå sin afslutning. Politikerne afslutter i denne uge 
deres besøgsrunde på alle skolens distrikter. Kredsen deltager på det afsluttende møde på Rønne-
bæksholm. 
Vi afventer i skrivende stund datoen for afholdelse af mødet. Lærerkredsen er meget spændt på 
politikernes beslutning - og har fulgt hele processen tæt. 
 
Ligeledes bliver Næstved Lærerkreds ved med at sætte fokus på mulighederne for kortere skoleda-
ge. Det er et emne vi igen og igen drøfter med politikerne - og forsøger at få dem til at handle på. 
Mulighederne for kortere skoledage er til stede - ikke kun for specialklasser - men også på almenom-
rådet. Vi fortsætter med at holde diskussion varm - og håber på snarlig handling. 
 
Til slut vil vi ønske alle nyansatte velkommen til Næstved kommune. Mandag d. 17. september kl 
14.00 - 15.30 afholder Næstved kommune og Næstved Lærerkreds et fælles møde, hvor vi byder alle 
nyansatte velkommen til kommunen. Du har formentlig allerede fået datoen af din skoleleder. 
 
På gensyn til møder og arrangementer i det kommende skoleår – og rigtig god arbejdslyst til alle. 
 

På Næstved Lærerkreds vegne 
Lise-Lotte Horn Jakobsen 
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