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Næstved Lærerkreds 

Skriftlig beretning 2019 

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 generalforsamlingen fredag d. 22 marts 2019 

vil de vigtigste fokuspunkter blive yderligere uddybet. 

                                                                                                Redaktionen afsluttet d. 8. februar 2019 

OK 18  

Én af de ting, der fyldte allermest i 2018, var OK 18. Overenskomstforhandlingerne begyndte i 

vinteren 2017 – og fortsatte langt hen i det lune forår 2018. OK 18 har i det forgangne år sat en stor 

del af dagsordenen for arbejdet i Næstved Lærerkreds. Langt de fleste af de tiltag og opgaver, der 

kan læses om i den skriftlige beretning, fører tilbage til forliget omkring OK18. 

For DLF var selve OK 18 et opgør med Lov 409 og de mange stramme bånd, der var blevet pålagt 

vores medlemmer de seneste år. Resten af den samlede fagbevægelse havde også vigtige krav til 

forhandlingerne – af så væsentlig karakter, at man var villig til at gå meget langt for at få kravene 

indfriet. 

Et massivt pres fra arbejdsgiverne, fik en samlet fagbevægelse på det offentlige område til at tage 

hinanden i hånden og knytte et stærkt bånd af sammenhold i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne. Dette sammenhold havde en indflydelse på resultatet. Dog lykkedes 

det os ikke at få erstattet Lov 409. Vi fik ikke en central aftale på arbejdstid, men vi fik i stedet 

aftalt en periodeforhandling og et samarbejde om en ”Ny start”.  

 

Ny start   

Ny Start er en del af aftalen om OK18 og handler grundlæggende om en ny start på samarbejdet 

mellem parterne – mellem KL og DLF centralt, mellem kreds og kommune og ude på skolerne 

mellem ledelse, tillidsvalgte og lærere. Det kræver, at foreningen på alle niveauer i fællesskab 

bruger de nye muligheder og det momentum, der er etableret med overenskomstfornyelsen.  

Foreningen har fire vigtige pejlemærker for arbejdet med Ny Start: 

 anerkendelse af lærernes professionalisme 

 forståelse for, at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet 

 anerkendelse og accept af forudsætningerne for, at lærerne kan lave kvalificeret 

undervisning 

 balance mellem opgaver og ressourcer 
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Ny start har naturligvis også indvirkning på det lokale kredsarbejde. Indholdet af forliget skal 

omsættes til lokale forbedringer. Vi har f.eks. indgået en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Vi skal 

også arbejde for en ny start i forhold til overstyring og kontrol. Ligeledes skal der være fokus på 

kerneopgaven – og dermed på lærernes professionelle råderum. Det kommenteres andet sted i 

beretningen og uddybes yderligere i den mundtlige beretning på generalforsamlingen. 

 

Kommissorium  

Et af elementerne i OK 18 var nedsættelse af en kommission. 

Kommissionen - med kommissionsformand Per B. Christensen i spidsen, skal i slutningen af 2019 

fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger med det formål, at skabe størst mulig kvalitet i 

undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.” (læs mere i 

afsnittet om arbejdsmiljø) 

 

“Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i 

de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at indgå en 

arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.” 

Kommissionsformanden tager på skolebesøg og mødes med praktikere, eksperter, interessenter mv. 

Formanden for Næstved Lærerkreds har ligeledes haft besøg af kommissionsformanden. Det var en 

positiv samtale omkring ønsker for fremtidens folkeskole, hvilke fokusområder, der er væsentlige 

for folkeskolen – og de ressourcer og kvaliteter, der findes på de enkelte skoler. Det er vigtigt, at 

anerkende de enkelte skolers styrker og kvaliteter og understøtte det udviklingspotentiale, der er på 

den enkelte skole. 

 

Vi følger spændt kommissionens arbejde og de kommende anbefalinger. I vores lokale 

arbejdstidsaftale er der naturligvis indskrevet, at når resultatet af kommissoriets arbejde forligger, 

drøftes det mellem aftaleparterne, hvilken betydning resultatet har for lokalaftalen. 

Læs mere om kommissionsarbejdet i vores nyeste Kredsblad, marts 2019. 

 

Lokalaftale  

OK 18 – og dermed ”ny start” skabte en markant mulighed for at indlede forhandlingerne om en 

lokalaftale på arbejdstid. Det var forhandlingsparterne Næstved Kommune og Næstved Lærerkreds 

enige om. Ganske få dage efter forliget blev der etableret en kontakt mellem forhandlingsparterne 

og efterfølgende skolelederforeningen – og dermed et ønske om at afsøge mulighederne for at få en 

lokalaftale i Næstved Kommune. 
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For parterne var det vigtigt at have et fælles fundament at forhandle ud fra. Alle tillidsvalgte og 

ledere blev inddraget i processen gennem en fælles temadag, der blev afholdt i september måned 

2018.  

Emnerne på temadagen var bl.a. ” professionel kapital” – og drøftelser omkring hvilke konkrete 

forbedringer, der burde indgå i en lokalaftale. Det var en rigtig god dag. Meget blev drøftet – og alt 

kunne siges. Det skabte samtidig også en oplevelse af, hvor forskellige skolerne er i forhold til 

håndtering af arbejdstid. Drøftelserne fra temadagen blev udgangspunktet for vores forhandlinger.  

De tillidsvalgte havde inden temadagen afholdt faglige klubmøder. De afholdte møder var samtidig 

medlemmernes mulighed for at ytre sig, og dermed få deres budskab bragt videre via deres TR. 

Mange elementer gik igen fra de afholdte klubmøder. Gennemskuelighed, manglende definition af 

hvad forberedelse er, gode vilkår for nyuddannede, tid på opgaverne, håndtering af nye opgaver 

m.m. Med disse udsagn fra medlemmerne som udgangspunkt, blev forhandlingerne afsluttet primo 

januar. Aftalen blev fremlagt d. 16. januar 2019 for alle tillidsvalgte og ledere. Fremlæggelsen 

foregik i fællesskab mellem formanden for skolelederforeningen Torben Møller Nielsen, chef for 

Center for Dagtilbud og Skole (CDS) Lars Nedergaard og formand for Næstved Lærerkreds Lise-

Lotte Horn Jakobsen. 

Som den fælles fremlæggelse også afspejlede, har der under forhandlingerne været et rigtig godt og 

konstruktivt samarbejde mellem Næstved Kommune, Skolelederforeningen og Næstved 

Lærerkreds. 

Vi ser frem til at følge med i implementeringsprocessen – og tror på, at aftalen er med til at skabe 

konkrete forbedringer ude på skolerne – og for de enkelte lærere. 

Se hele aftalen her: http://næstvedlærerkreds.dk/media/12065732/lokalaftale-pjece.pdf 

 

Politiske pejlemærker 

Hvert år afholder kredsstyrelsen 1 -2 møder med politikerne fra Børne – og skoleudvalget. 

På mødet fremlægges bl.a. lærerkredsens politiske pejlemærker. De politiske pejlemærker er 

fremlagt ved den årlige generalforsamling – og løbende drøftet med de tillidsvalgte og i 

kredsstyrelsen. 

Endnu en gang var omdrejningspunktet undervisningstimetallet. Af to omgange er lærernes og 

børnehaveklasseledernes undervisningstimetal sat ned, med det der svarer til ½ lektion om ugen. 

Tiden skal gå til forberedelse. Men vores undervisningsforpligtigelse i Næstved er stadig høj – 

sammenlignet med andre kommuner. Derfor er vores politiske fokus stadig en yderligere 

nedsættelse af undervisningstimetallet.  

http://næstvedlærerkreds.dk/media/12065732/lokalaftale-pjece.pdf
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Af andre politiske pejlemærker drøftede vi kortere skoledage, skolestruktur og de alt for få 

ressourcer til skolevæsnet i Næstved - kontra det meget høje ambitionsniveau. 

Vi oplever et meget interesseret og lyttende Børne- og Skoleudvalg. Desværre er det oftest 

ressourcerne, der sætter en stopper for de gode intentioner. Det er derfor vigtigt, at Næstved 

Kommune helt overordnet ønsker at opprioritere skolevæsnet i Næstved og dermed tilføre flere 

penge. 

 

Organisering af den fremtidige skolestruktur 

Skolestrukturen har været igennem en omfangsrig evaluering. Alle parter omkring skolerne i 

Næstved kommune har haft mulighed for at komme med input til organiseringen af skolevæsnet i 

Næstved Kommune.  

I december måned besluttede politikerne den fremtidige struktur på skoleområdet. Du kan se 

ændringerne på følgende link: 

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20refer

ater%20her/1/1-1217.aspx?agendaid=1-1217-1438#section243 

Der er skoler, som vil være fuldstændig uberørte, mens andre skal igennem store omvæltninger og 

to matrikler skal lukkes.  Vi vil som altid være i tæt kontakt og dialog med jeres 

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

Ligeledes vil vi løbende drøfte håndteringen og konsekvenserne af beslutningerne med CDS. 

 

 

Kongres 

DLF’s årlige kongres blev afholdt d. 30.-31. oktober 2018 

På kongressens dagsorden var følgende punkter:  

 Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede 

perspektiver 

 Drøftelse af folkeskoleideal 

 Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse 

 Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny start”-samarbejdet 

 Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

Strategien i forhold til OK 18 – og specielt kommunikationen til medlemmerne fyldte en del i 

evaluering af forhandlingsforløbet. Den forståelse man ønskede at skabe omkring 

arbejdstidsforhandlingerne, har efterfølgende vist, at det var meget svært stof at formidle. Til 

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/1/1-1217.aspx?agendaid=1-1217-1438#section243
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/1/1-1217.aspx?agendaid=1-1217-1438#section243
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gengæld var der positive tilbagemeldinger på de mange medlemsbreve, podcast med Anders Bondo, 

regionale og lokale medlemsmøder m.m. Det var et godt fundament for at blive opdateret. Det er 

også den tilbagemelding, vi har fra de tillidsvalgte i Næstved Lærerkreds. 

Evalueringen rummede ligeledes gode tilbagemeldinger på det stærke samarbejde på tværs af de 

faglige organisationer. Denne erfaring tages med i det fremtidige overenskomstarbejde – og når 

fremtidige strategier for forhandlinger skal udvikles. 

Se det samlede referat fra kongressens dagsorden her: 

https://www.dlf.org/media/12040446/kongresreferat-2018.pdf 

 

Mindre medlemsgrupper 

Onsdag d. 6. marts inviterer Næstved Lærerkreds de ”mindre medlemsgrupper” til 

fyraftensarrangement på kredskontoret. 

På mødet vil Psykolog Sanna Koch Autrup fra Arbejdsmedicinsk afdeling, Region Sjælland og 

Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget DLF, komme med oplæg 

der er målrettet de mindre medlemsgrupper. Som noget nyt afholder vi mødet helt lokalt – og ikke i 

samarbejde med de omkringliggende kredse. Dette for at skabe et mere præcist og vedkommende 

arrangement målrettet vores lokale medlemmer.  

Herlufsholm Grundskole har siden år 2014 haft en arbejdstidsaftale. Aftalen skulle genforhandles 

foråret 2018. Det lykkes parterne endnu en gang at forlænge aftalen. Undervejs skete der få, men 

væsentlige justeringer, tilpasset skolens behov. Aftalen er gældende for 2018 – 2020. 

Se hele aftalen på dette link: http://næstvedlærerkreds.dk/media/12046597/arbejdstidsaftale-2018-

2020.pdf  

 

Økonomi og skolernes budget 

Med hiv og sving lykkedes det nok engang at få et budget ”hevet i hus”. Budgettet for 2018 var som 

udgangspunkt reduceret med 7,5 millioner. Heldigvis lykkedes det i budgetforliget at tilføre midler, 

så serviceniveauet fra 16/17 i det mindste kunne videreføres. Derudover lykkedes det at binde nogle 

af de sparsomme ressourcer på skoleområdet i Næstved op på en sænkelse af 

undervisningstimetallet i indeværende skoleår. I skoleåret 2018/2019 er den gennemsnitlige 

undervisningstid sænket med ½ lektion og dermed i alt 1 lektion siden den voldsomme stigning ved 

reformens indtog i skoleåret 14/15. En nedsættelse af undervisningstiden skal først og fremmest 

være med til at frigive mere forberedelsestid. I vores egen registrering af lærernes og 

børnehaveklasselærernes undervisningstid kan vi se, at skolerne lever op til at overholde 

gennemsnittet. Desværre må vi samtidig konstatere, at der rundt omkring på skolerne er enkelte af 

vores kollegaer, som ligger alt for højt. Vi har endnu engang i vores høringssvar til budget 2019 

https://www.dlf.org/media/12040446/kongresreferat-2018.pdf
http://næstvedlærerkreds.dk/media/12046597/arbejdstidsaftale-2018-2020.pdf
http://næstvedlærerkreds.dk/media/12046597/arbejdstidsaftale-2018-2020.pdf
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gjort opmærksom på, at vi fortsat kæmper for, at der skal findes midler til en af vores 

undervisningsforpligtigelse og dermed sikre mere tid til forberedelse. Vi gør i øvrigt opmærksom på 

det ved enhver given lejlighed. Heldigvis er det ikke længere nødvendigt at bruge tid på forklaringer 

– politikerne ved det godt – men desværre er der alligevel ikke fundet midler til det i budget 2019. 

Viljen er der, men det er bare ikke nok – vi ser frem til, at politikerne lever op til deres løfter om en 

økonomisk og kvalitativ prioritering af Næstved Kommunes skolevæsen. Det sker bl.a. ved en 

sænkelse af undervisningstimetallet, så der frigives mere tid til forberedelse. Kommende skoleår 

2019/2020 bliver budgetmæssigt en kopi i tildeling af resurser, som vi kender det fra i år - dog med 

enkelte ændringer. Desværre prioriterede de ikke at finde midler i år til en sænkelse af 

undervisningstimetallet. Den økonomiske udmøntning af kommende års budget for skolerne er 

undervejs i skrivende stund, men vil naturligvis blive uddybet på generalforsamlingen d. 22. marts.  

 

Løntjek 

En tilbagevendende begivenhed i kredsens årshjul er løntjek på skolerne og åbent hus på 

kredskontoret for de mindre medlemsgrupper. Det er en opgave, som vi prioriterer højt, da det 

udover selve løntjekket giver os en god mulighed for at komme tæt på jer medlemmer og et større 

indblik i jeres arbejdssituation. Overordnet er der heldigvis langt imellem fejlene, men én fejl er en 

for meget. Samtidig møder vi ofte medlemmer, som til trods for en rigtig lønseddel, går fra 

løntjekket med større forståelse for deres lønsammensætning og deres opgaveoversigt. Det er en 

stor hjælp, at TR sidder med ved løntjekket og kan bære eventuelle fejl videre til den administrative 

leder, så der hurtigst muligt bliver rettet op på fejlene. Vi oplever heldigvis, at alle er interesserede i 

at løfte opgaven, så alle får den løn, de er berettiget til. Skulle der mod forventning være nogle, som 

ikke har fået rettet eventuelle fejl eller som ikke havde mulighed for at deltage i løntjekket, er det til 

hver en tid muligt at rette henvendelse til jeres TR som nok skal kontakte os, hvis det er nødvendigt.  

Som noget nyt valgte vi at have en OK-quiz med, som udløste præmier. Sikke en glæde man kan 

skabe med lidt chokolade, vin og et regnslag – måske siger det lidt om graden af forkælelse i vores 

branche       

 

Fem pejlemærker for Fælles Mål 

Folkeskoleforligskredsen blev i juni 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de 

mange færdigheds- og vidensmål vejledende. Som et led heri nedsatte undervisningsminister, 

Merete Riissager, en rådgivningsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til ministeriets 

vejledningsmateriale om Fælles Mål. Den 20. juni 2018 offentliggjorde Rådgivningsgruppen deres 

anbefalinger i form af bl.a. fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen. De fem pejlemærker er: 

Pejlemærke 1: Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler 

Pejlemærke 2: Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål 

Pejlemærke 3: Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven 
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Pejlemærke 4: Faglige mål som central didaktisk kategori 

Pejlemærke 5: Styrkelse af den professionelle dømmekraft 

I Næstved Lærerkreds kommer vi ikke til at savne de 3170 bindende mål. Vi ser de fem 

pejlemærker som et skridt i den rigtige retning til at sikre større råderum til at skabe god 

undervisning funderet i formål og frihed. 

 

Fælles Mål på læringsplatforme 

I efteråret afslørede en undersøgelse foretaget af Yougov, at 7 ud af 10 lærere ikke fandt, at den tid 

de bruger på læringsplatforme, er godt givet ud. Samme undersøgelse afdækkede, at tilfredsheden 

med læringsplatformene er størst på fri- og efterskoler, hvor brugen af læringsplatformen ikke er 

obligatorisk. Det er Næstved Lærerkreds’ oplevelse, at mens nogle lærere ikke finder, at 

læringsplatformen bidrager til kvalitet i undervisningen, er andre lærere begejstrede for 

læringsplatformen. Derfor er det vigtigt, at det reelt bliver læreren, der med sin professionelle 

dømmekraft afgør, hvordan og i hvilket omfang læringsplatformen anvendes. Fjerner vi 

forpligtigelsen, fjerner vi ikke muligheden for at anvende læringsplatformen frivilligt. Det 

afgørende er, at læringsplatformene bliver et værktøj, der anvendes, hvor læreren oplever, at det 

giver mening. 

 

Dialogmøde om de fem pejlemærker for Fælles Mål og Fælles Mål på læringsplatforme 

Med afsæt i de fem pejlemærker for Fælles Mål og Fælles Mål på læringsplatforme deltog 

Kredsstyrelsen den 5. december 2018 i et regionalt dialogmøde arrangeret af Danmarks 

Lærerforening, KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og 

Undervisningsministeriet. 

Det blev besluttet, at der i Næstved Kommune nedsættes en arbejdsgruppe, der undersøger, hvordan 

de fem pejlemærker virkeliggøres lokalt. I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra forvaltningen 

og skolederniveau, ligesom kredsstyrelsen naturligvis er en del af arbejdsgruppen. Næstved 

Lærerkreds er optaget af at sikre lokal dialog, så ændringerne forankres i praksis, således at lærerne 

helt ude i klasseværelserne oplever positive forandringer i form af øget didaktisk frihed og styrkelse 

af den professionelle dømmekraft; herunder at læringsplatformen benyttes, hvor det giver mening 

for den enkelte lærer.  

 

Nyuddannede 

Lærerjobbet er hårdt. Mere end hver fjerde nye lærer er enten i tvivl eller på vej ud af lærerjobbet. 

Dette er DLF meget opmærksom på. En undersøgelse, som DLF har foretaget blandt de lokale 
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kredse, viser at 75 % pct. af kommunerne inden for det seneste år har oplevet problemer med at 

rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger på kommunens folkeskoler. I vores lokale 

arbejdstidsaftale slås det fast, at der skal tages særlige hensyn til de nyuddannede, som blandt andet 

skal tilknyttes en mentor. Kredsen har gennem DLF aktivt deltaget i erfaringsudveksling med 

kredse fra hele landet i undersøgelsen af, hvorledes vi skaber indhold i mentorordningen og bedst 

muligt hjælper de nyuddannede godt i gang med deres lærerliv. 

 

 

Kurser og efteruddannelse 

Næstved Lærerkreds afholder både kurser, efteruddanner tillidsvalgte og afholder 

medlemsarrangementer. 

I forhold til de åbne kurser, som altid er velbesøgte, er formålet at give medlemmerne nogle faglige 

inputs og oplæg som kan inspirere. Næstved Lærerkreds sørger for, at medlemsarrangementet sker i 

gode rammer, at der er mulighed for socialt samvær og faglige drøftelser - både med kolleger fra 

egen skole og på tværs af skolerne i kommunen.  

Årets årlige ”Åbne kursus” for medlemmer blev afviklet i januar måned.  Programmets indhold i år 

var en paneldebat mellem to medlemmer af Folketinget, Brigitte Klintskov Jerkel fra Konservative 

og Jacob Mark fra SF. Efter de indledende oplæg fra politikerne var der spændende og livlig debat 

med deltagerne.  Lørdagen blev afsluttet med Dennis Nørmark, der gav os et indblik i det han 

definerer som ”Pseudoarbejde”. I Nørremarks fremlæggelse dækker dette begreb bl.a. over arbejde, 

der er værdiløst for den ansatte, virksomheden og samfundet. Vi skaber unødige funktioner og 

opgaver på arbejdsmarkedet. Det var et oplæg, der blev modtaget med stor interesse hos de 

deltagende medlemmer.  

Lærerkredsen afholder årligt internat for AMR og TR. Det 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 opkvalificering, for hele tiden at kunne løse de 

mangfoldige opgaver bedst muligt.  Internatets oplæg og foredrag skal udvikle og kvalificere de 

tillidsvalgte i forhold til det arbejde, der skal udføres på skolerne. Samtidig skaber internatet 

rammerne for, at de tillidsvalgte får mulighed for samarbejde og drøftelser om aktuelle udfordringer 

der kan være fælles - eller på de enkelte skoler. Det kan være svært at finde den fornødne tid til 

dette i en travl hverdag.  

På dette års internat for tillidsvalgte havde kredsen inviteret Mette Rønø, konsulent i DLF. Mette 

Rønø gennemgik bl.a. indholdet af de 5 pejlemærker i forbindelse med ændringerne af fælles mål – 

og vejledningen i forhold til arbejdet omkring læringsplatforme. Derudover deltog Rune Baastrup 

fra Deltager Danmark, der inspirerede de tillidsvalgte om, hvordan man gør en fagforening stærk. 

Oplægget skal bl.a. anvendes til, hvordan vi styrker arbejdet omkring faglige klubmøder – og 

hvordan vi i fremtiden som fagforening og lokalt som lærerkreds kan tænke og arbejde langt mere 

involverende.  
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I det forpligtende kredssamarbejde blev der i januar måned afholdt et kursus i forståelsen af dels de 

kommunale - og dels skolernes budgetter. Kurset blev afholdt i samarbejde med DLF centralt. Det  

gav en indsigt i arbejdet og analysen af de budgetter, der bliver fremlagt på skolerne og kommunalt.  

Lærerkredsen afholder også hvert år en temadag, hvor vi inviterer TR, AMR og ledere. Vi skaber en 

dag, hvor ”Den dynamiske trio” har mulighed for at høre fælles oplæg – og dermed mulighed for 

efterfølgende at drøfte og gøre brug af temadagens indhold i Trioen.  I forhold til indholdet er det 

vigtigt at alle matrikler er repræsenteret af TR, AMR og lederne. Indholdet på disse temamøder er 

som oftest aktuelle områder, der omhandler pædagogik, samarbejde i trioen eller arbejdsmiljø.  

 

Medlemsarrangement ” Hvad vil vi med skolen” 

Onsdag d. 9. januar 2019 afholdt Næstved Lærerkreds i samarbejde med Folkekirken – og 

Folkekirkens Skoletjeneste vores andet arrangement med overskriften ”Hvad vil vi med skolen?” 

De 3 parter har mange ting til fælles. Blandt andet har vi en fælles interesse i anskuelsen omkring 

dannelse og i hvilken retning vores samfund – og dermed folkeskolen er på vej hen. Oplæggene på 

årets temaaften blev leveret af professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Per Fibæk 

og af provst Anna Helleberg Kluge, Næstved Provsti. Det var en rigtig interessant aften med gode 

oplæg – og en spændende debat blandt de fremmødte. Næstved Lærerkreds, Folkekirken og 

Folkekirkens Skoletjeneste har valgt at fortsætte samarbejdet. Hvornår næste arrangement afholdes, 

fastlægges senere på året.  

 

Arbejdsmiljø 

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

Næstved Lærerkreds mål er at understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. 

I Næstved Lærerkreds har vi i år følgende indsatsområder for arbejdsmiljø: 

 At holde AMR (Arbejdsmiljørepræsentanterne) opdateret med ny viden, samt 

netværksdannelse for AMR 

 Fokus på arbejdsskader og registrering af magtanvendelse samt psykisk belastende hændelse 

 APV - både fysisk og psykisk, samt handleplaner 

 Opgaveoversigter, som lever op til balancemodellen 

 Indsats i forhold til professionel kapital 

For at styrke AMRs netværk har Næstved Lærerkreds arbejdsmiljøudvalg tre årlige møder med 

AMR.  Vi opdaterer kontinuerligt AMR med relevant viden inden for arbejdsmiljø, og har blandt 

andet i år med baggrund i nye procedurer i forbindelse med arbejdsskadesager, taget procedurerne 

op, for at arbejdsmiljøgrupperne på skolerne kan være opmærksomme på forebyggelse. 

Arbejdsskader og registreringer 

Når man læser pressen, er der en øget tendens til vold og trusler fra elever mod lærere. I rapporten 

fra 2018: ”Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod 
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undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler” fra Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, 

står der, at hver femte lærer har været udsat for vold, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler. 

Det sker desværre også nogle steder i Næstved Lærerkreds, og den tendens er for opadgående. Det 

skal vi have drøftet i Næstved Kommune. Nogle gange er en lærer nødt til at foretage en 

magtanvendelse, enten for at beskytte et barn mod sig selv eller beskytte andre. Det er en voldsom 

oplevelse at skulle foretage en magtanvendelse og ikke noget, man bare gør. Vi har derfor fortsat 

fokus på registrering af fysiske magtanvendelser og psykisk belastende hændelser. Næstved 

Lærerkreds har igangsat drøftelser med arbejdsmiljørepræsentanterne om, hvordan de kan fastsætte 

procedurer, der sikrer overførsel af vigtig viden om arbejdsmiljø til nyansatte og nyuddannede 

lærere. Fx hvornår og hvordan man må gøre brug af en magtanvendelse, hvornår og hvordan man 

anmelder en arbejdsskade etc. Disse drøftelser vil udmunde i en folder og ideer til, hvordan man 

kan gribe det an som AMR på den enkelte skole. 

APV og AMRs efter- og videreuddannelse 

APV’en, både den fysiske og psykiske er et tilbagevendende tema. I år har alle skoler gennemført 

APV, og AMR har sammen med daglig leder lavet handleplaner. Det er blandt andet i handleplanen 

og udførelsen af samme, vi forbedrer arbejdsmiljøet, så det er vigtigt at få fulgt APV’en helt til 

dørs. Også dette drøftes på AMR-møderne. I forhold til samarbejdet med CDS (Center for 

Dagtilbud og Skole) har Næstved Lærerkreds hele tiden arbejdsmiljøvinklen med, blandt andet i 

Område-MED.  Vi er i år med til at planlægge AMRs videreuddannelse (AMR har krav på 1,5 dags 

uddannelse om året).  

Professionel kapital: 

Professionel kapital er en sammenfatning af det, der hedder human kapital, social kapital og 

beslutningskapital.  

Professor Tage Søndergaard referer i en kronik fra fagbladet Gymnasieskolen, marts 2017, til bogen 

”Professional Capital” skrevet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, og beskriver de tre kapitaler 

således: 

 Human kapital: Den værdi læreren akkumulerer; viden, erfaring, uddannelse, evner, 

kreativitet. 

 Social kapital: Man kan ikke udvikle den humane kapital uden at satse på den sociale 

kapital. Den sociale kapital består af stærke relationer mellem ansatte og ledelse, og bygger 

på tillid, retfærdighed og samarbejde. 

 Beslutningskapital: Lærerens evne til at træffe fagligt velbegrundede beslutninger i 

situationer, der opstår i hverdagen. Beslutningerne skal være baseret på fælles systematiske 

erfaringer og faglig dømmekraft. Det kræver et godt lederskab at vide, hvad der foregår i 

undervisningen og dermed kunne coache de ansatte uden, at det føles som kontrol. 

Professionel kapital handler altså blandt andet om samarbejde og godt lederskab. 
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Næstved Lærerkreds har sammen med CDS i år afholdt en temadag for AMR, TR og Ledere. Et 

oplæg om professionel kapital var udgangspunktet for de videre drøftelser i forhold til indholdet af 

en lokalaftale om arbejdstid. På baggrund af de udsagn, der kom frem på mødet, har formand for 

skolelederforening, Skolechef i CDS og formand for Næstved Lærerkreds forhandlet en lokalaftale. 

(se link for aftalen i afsnittet om lokalaftale) 

 

FH, fagbevægelsens hovedorganisation: 

FH Fagbevægelsens hovedorganisation, bestående af det gamle LO og FTF har vedtaget, at år 2019 

er AMRs år. Der er iværksat en kampagne, der skal sætte fokus på AMRs store daglige indsats for 

et godt arbejdsmiljø. Kampagnen blev søsat med en stor konference for AMR og fagforeninger fra 

hele landet i Odense Congresscenter tirsdag d. 8. januar. Derudover skal der holdes temamøder og 

fyraftensmøder rundt om i landet, hvor målet er at sætte fokus på AMRs rolle og netværksdannelse 

AMR imellem.  Næstved Lærerkreds er med i planlægning af møder og netværksdannelsen mellem 

de faglige organisationer. 

 

Fraktion 4  

Når man som medlem af Danmarks Lærerforening går på pension, overføres man som bekendt til 

fraktion 4, hvilket bl.a. medfører en kraftig nedsættelse af kontingentet. I ens egen kreds indgår man 

sammen med de øvrige pensionerede medlemmer i kredsen i ”pensionistklubben”, som 

organisatorisk er pensionisternes faglige klub, og som er at sammenligne med skoleklubberne. I lige 

år vælger klubben 2 kontaktpersoner som bindeled mellem klubben og kredsstyrelsen.  Klubben har 

til formål at ”at styrke og fastholde det sociale, kulturelle og fagpolitiske sammenhold blandt 

kredsens pensionister”, (§ 15 i Lærerkredsens vedtægter). 

Formålet søges opfyldt bl.a. gennem afholdelse af foredrag med forskelligt indhold, busture og 

udflugter med kulturelt og alment seværdighedsmæssigt indhold, og på det seneste også ophold 

med overnatning. Dertil kommer en traditionsrig julefrokost, som udelukkende er af social karakter.  

Det er væsentligt, at der findes et forum, hvor pensionerede lærere kan møde andre fra samme 

område og med erfaringer fra den samme baggrund, kan gense tidligere kolleger og træffe andre fra 

naboskolerne. Det giver følelse af fællesskab og identitet. Et sådant forum er ”pensionistklubben”.  

Kredsstyrelsen har fuld indsigt i klubbens aktiviteter, men har uddelegeret opgaven med at 

planlægge de enkelte arrangementer til kontaktpersonerne suppleret med tre af klubbens 

medlemmer. Det er vores opfattelse, at medlemmerne bakker op om klubben og synes om de tilbud 

og arrangementer, der tilbydes. Næstved Lærerkreds vil gøre sit til, at det fortsat er sådan.    

 


