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Næstved den 19. december 2018 

Medlemsbrev december 2018                                                                                 

Kalenderåret 2018 går på hæld og endnu et interessant år rinder ud – med mange forskellige dags-

ordener fra såvel centralt hold som helt lokalt.  

På de lokale breddegrader fylder den kommende justering på skoleområdet selvfølgelig en del. Nogle 

skoler vil være fuldstændig uberørte, mens andre skal igennem en stor omvæltning. På byrådsmødet d. 

18/12 blev den endelige beslutning truffet. Vi vil som altid være i tæt kontakt og dialog med jeres til-

lidsrepræsentanter for at gøre den kommende tids forandringer så lempelige som mulige. Spørg 

jeres tillidsvalgte, og I er, som altid, også velkomne til at kontakte os. Ligeledes vil vi løbende drøfte 

håndteringen og konsekvenserne af beslutningerne med CDS. 

I efteråret har der været afholdt løntjek på alle skoler. For de mindre medlemsgrupper foregik løn-

tjekket på kredskontoret. TR havde valgt, hvilken matrikel løntjekket skulle foregå på. Fremmødet 

har været meget svingende, men alle steder oplever vi stor tilfredshed med, at Lærerkredsen sam-

men med TR fastholder mulighederne for en gennemgang af lønsedlen. For ca. 3 år siden havde vi et 

meget stort oprydningsarbejde i forhold til lønfejl. Det arbejde har tilsyneladende båret frugt, da 

fejlene nu er i mindre omfang. Heldigvis er de fleste skoler hurtige til at få rettet fejlene. Hvis I ople-

ver det modsatte, så tøv ikke med at henvende jer til enten TR eller os.  Det er kredsens vurdering, at 

et løntjek er af stor værdi – og noget vi fortsat vil prioritere. 

Hvilken folkeskole skal vi have? Hvad er kernen i folkeskolen set med professionens øjne? Hvad er 
undervisningens rolle i dannelsen af eleverne?  
I Danmarks Lærerforening arbejder vi med at formulere VORES bud på et ideal for folkeskolen. Alle 
har en mening om folkeskolen, men vi skal med vores indsigt og professionalisme udarbejde vores 
eget folkeskoleideal. Derfor er der brug for DIG. DLF vil derfor gerne høre DIT bud på, hvordan vi 
skaber den bedste skole.  
Som bekendt afholder DLF medlemsmøder rundt om i landet. Her vil Alexander von Oettingen, dr. 
pæd. og prorektor på UC Syd, give et oplæg om det foreløbige indhold i foreningens folkeskoleideal - 
og derudover vil vi gerne have dine input. Tilmelding på følgende link: 
https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.info&cid=3010&titleId=663&topmen
uid=1 
Kredsen dækker transportomkostningerne. 
 
Onsdag d. 9. januar kl 19.00 - 21.00 afholder Næstved Lærerkreds i samarbejde med Folkekirken og 

folkekirkens skoletjeneste temaaften med overskriften ”Dannelse og læring”. Der vil være oplæg ved 

Per Fibæk Laursen og provst Anna Helleberg Kluge. Alle er velkomne. Vi ser frem til en spændende 

aften.  

Tilmelding skal ske til 061@dlf.org. Se udsendt invitation. 

Onsdag d. 6. marts afholder vi fyraftensmøde for de mindre medlemsgrupper. Invitation følger – 

men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Til slut ønsker kredsstyrelsen alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen 

Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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