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Mundtlig beretning 

Da vi som kredsstyrelse tog hul på indholdet af årets årlige beretning, blev vi ret hurtigt 

enige om, at den skulle have et skær af noget positivt. Der var faktisk en del ting, der 

udviklingsmæssigt gik i vores retning. Både lokalt og centralt. Denne indledende drøftelse 

havde vi i slutningen af januar måned. 

Så kom tallene for skoleårets planlægning, -opgørelse der viser stort fald i demografien – 

og dermed fald i normeringer på lærerstillinger – det betød skoler med underskud og 

specielle udfordringer. Og derfra blev den samlede småoptimistiske tilgang til tingene - 

reduceret en anelse. 

Jeg vil dog ikke bruge hele min beretning på at være nedtrykt, men det er svært at komme 

uden om skolernes fald i lærerstillinger.   

Vi har under hele denne proces arbejdet rigtig meget på de indre linjer. Den ekstra tid til 

ekstra gennemgang af underskuddet på specielt en skole, er vi er blevet ved med – 

sammen med TR- at påpege at ”Det er en fejl”. Jeg er ikke i tvivl om, at det bl.a. har været 

med til at påvirke nedsættelse af en intern regnegruppe. 

I sådan en situation som vi er i nu, arbejder kredsen på alle linjer. Jeg har deltaget i møder 

med Børne- og skoleudvalget. Der er afholdt 1-1 møde med formanden for Børne-

skoleudvalget – der er nærmest daglig kontakt til personalet der regner i CDS – 

skolechefen er vi i løbende kontakt med. 

Samtidig har vi igen og igen gentaget, hvad det er for en kerneopgave, der skal løses på 

skolerne? Det er undervisning. Hvem er det, der kan og må undervise i folkeskolen? Det 

er lærerne. Derfor har vi bedt om en skærpet tilgang til, hvem der underviser. Hvad er der 

af ansættelser, der ikke direkte bidrager til undervisningsdelen? Og samtidig har vi 

gentaget, at læreren også godt kan det relationelle arbejde. Vi kan ikke se, at mange 

lærere kan undværes i det kommende skoleår. 

I sådan en situation som vi er i nu, skælder og smælder vi ikke i pressen. Så kan vi ikke 

påvirke, som vi konstant forsøger at gøre i denne situation. Hvis vi forhandler gennem 

pressen, så lukker informationsniveauet og vores indflydelse ned. Det handler ikke om, at 

vi skal ses, men det handler om at skaffe arbejde til vores medlemmer. Det er derfor, vi er 

her. Men vi har hele tiden en konstant drøftelse i kredsstyrelsen: Hvornår er det, at vi 

bruger pressen? Hvad er det strategiske rigtige træk? Hvad er væsentligt i forhold til 

sociale medier osv? Vi skal hele tiden være klar på, hvad der tjener vores medlemmer 

bedst. 

Næstved Kommune er faktisk en kommune, der i forhold til den samlede normering, 

ønsker at gøre det ordentligt. I en nylig udgave af Fagbladet Folkeskolen har man kunnet 

læse om en kommune i Jylland, der afskediger 24 lærere pga. økonomi – men håber, der 

kommer stillinger i løbet af foråret. Det er uskøn håndtering. I Næstved Kommune 
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besluttede man på et møde i onsdags at forlænge den frivillige forflyttelse i knap 3 uger. 

Det gør Næstved kommune for at forsøge at undgå afsked. Det skaber for en del lærere 

en usikkerhed: Hvorfor kan man ikke bare få en afklaring nu?  Det tror jeg man kan mene, 

indtil man er officielt prikket til, og der er sat navn på. Hvis den forlængede periode 

betyder, at alle lærere er sikker på et job fremadrettet i Næstved Kommune, så tager vi 

naturligvis imod den udsættelse. Den håndtering er langt bedre – og med større respekt 

for de ansatte – end de kommuner, der år efter år farer ud og afskediger med navns 

nævnelse - for så måske at genansatte i løbet af foråret. 

Men den reelle konklusion på problemstillingen må i virkeligheden være, at vi mangler 

børn! Alle i den fødedygtige alder – I er nødt til at bidrage til skolevæsnet i Næstved 

Kommune.  

Vi håber endnu engang, at der er ansættelse til alle – at kommunens ”is i maven” betaler 

sig, for om kort tid har vi brug for alle lærere igen. 

Den nuværende situation afspejler meget godt, hvor bredt kredsarbejdet er funderet. 

Vores arbejde kan overordnet afspejles på tre niveauer:  

Vi har det niveau, der retter sig mod DLFs centrale dagsorden. Det kan fx være ændring af 

fælles mål, folkeskoleidealet, folkeskoleforliget, organisering af organisationens fremtid - 

og lignende dagsordner. 

Så er der det niveau, der omhandler samarbejdet med de andre folkeskoleinteressenter. 

Vi skal som kreds kunne gå i dialog og samarbejde med alle parter – for medlemmernes 

skyld. 

Og så er der det helt nære arbejde, det niveau, der tager udgangspunkt i jeres hverdag, 

jeres udfordringer, når problemerne opstår: Håndtering af sygdomsforløb, konsekvenser af 

gentagne strukturændringer, men også jeres glæde over de gode undervisningstimer, 

jeres samarbejde med kollegaerne osv.  I langt de fleste situationer er det 

hverdagsniveauet, der betyder mest for vores medlemmer. Det, der handler om fejl i 

opgaveoversigten, ordentlige muligheder for at arbejde inkluderende, hverdagens 

mangfoldigheder. Der hvor vi møder jer på faglige klubmøder -  og helt konkret hører om 

jeres hverdag – langt væk fra de centrale fokusområder. 

Sådan er kredsarbejdet stykket sammen, og ind imellem er det virkelig nogle lange seje 

træk, før vi kommer til et positivt resultat, der kan mærkes på det niveau, som er synligt for 

alle lærere og børnehaveklasseledere. 

Det niveau, der omhandler samarbejdet med Næstved Kommune, har stor indflydelse på 

de aftaler vi indgår, hvad enten det er løn, arbejdstid, afskedigelser m.m. I indeværende år 

har vi indgået en lokalaftale med Næstved Kommune. Vi er forhandlingsparterne - NK og 

kredsen. Derudover har vi valgt at indgå aftalen i samarbejde med skolelederforeningen. 

Vi har ikke udvidet eller afgivet nogle forhandlingskompetencer – men valgt samarbejdet. 
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Og lokalaftalen skal selvfølgelig fylde en del i dette års beretning. Måske ikke så meget i 

detaljeret indhold – men som den forbedring, det gerne skulle være fremadrettet for 

lærerne.  

For at skabe mest mulig medinddragelse og involvere vores medlemmer, delte vi hele 

forhandlingsprocessen op i intervaller. TR skulle afholde faglige klubmøde, hvor oplægget 

var: Hvad skal en lokalaftale indeholde for at skabe konkrete forbedringer? Derefter blev 

der i september 2018 afholdt en temadag for ledere og tillidsvalgte. Dagen startede med et 

oplæg omkring professionel kapital. Derefter var der gruppedrøftelser på skoleniveau – og 

på tværs af skolerne. Det var de samme spørgsmål som på klubmøderne, der gik igen 

over for ledere og tillidsvalgte. Det affødte mange interessante debatter – specielt de 

drøftelser, der gik på tværs af skolerne. Så med udgangspunkt i temadagens indhold 

havde vi som forhandlingspartner et godt fundament at starte vores forhandlinger på. 

Jeres deltagelse på de faglige klubmøder gav et stærkt ståsted i forhold til hele forløbet. 

 Og det lykkes som bekendt at lande en aftale. Det er ikke en aftale, der har fastsat et max 

undervisningstimetal. Det kunne være ønskværdigt. Men med et højt gennemsnitligt 

undervisningstimetal er det ikke en farbar vej på nuværende tidspunkt. Vi var derfor nødt til 

at finde en anden vej, at sikre synlighed og gennemsigtighed i forhold til undervisning og 

opgavesammensætning. Med udgangspunkt i medlemmernes ønsker indeholder aftalen 

bl.a.: 

 At lederne skal sætte tid på opgaveoversigten i forhold til undervisning, 
forberedelse, pause, tilsyn og øvrige opgaver 

 Forberedelsen er defineret i forhold til individuel forberedelse og fælles 
forberedelse. 

 Der skal i planlægningen tages særligt hensyn til opgavefordeling og 
undervisningstimetallet for nyuddannede lærere. Det kan f.eks. være reducering af 
undervisningstimetallet. Nyuddannede lærere skal ligeledes tilknyttes en mentor på 
skolen. 
 

 Ekstra ledelsespålagte arbejdstimer, ud over fast tilstedeværelse, indgår ikke i 
flekstid, men opgøres særskilt. 
 

 Muligheder for fleksibilitet i hverdagen er formaliseret – både i forhold til flextid – og 
at tage arbejde med hjem. 
 

 Aftale om prøveafholdelse og projektopgave 
 

 Aftalen evalueres primo 2020. Aftaleparterne kommer til evalueringsmøder med 
lærerne, børnehaveklasseledere og ledelsen på de seks skoler i starten af 2020. 

 

Dette er bare et uddrag af aftalen… 
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TR har i løbet af de sidste par måneder holdt faglig klubmøder på alle skoler. Uanset om 

man tænker at ”de vilkår har vi forvejen” eller hvad man kan have af tanker, så er indholdet 

et kvantespring i forhold til udgangspunktet for 4-5 år siden. Og det er en positiv udvikling, 

at vi nu er landet her. Vi har en aftale, der gælder alle. Samtidig har vi hele tiden fokus på 

undervisningsmængden, og kan vi få den reduceret en gang mere, ja - så må næste skridt 

være et lokalt maxtimetal for undervisning. 

Jeg har talt med skoleleder, der synes aftalen ser svær ud ( læs: der er bindinger)Men 

som jeg siger til dem: ”Nu skal I så agere og planlægge, som I hele tiden har sagt, at I 

gør”. Så hvad er problemet? Forhandlingspartnerne følger anvendelsen af denne aftale 

tæt. 

Ingen tvivl om at ”Ny Start”, som er en del af OK 18, var med til at bane vejen for 

forhandlingerne omkring en lokalaftale. Ny Start handler jo grundlæggende om en ny start 

på samarbejdet imellem parterne – imellem KL og DLF centralt, imellem kreds og 

kommune og ude på skolerne mellem ledelse, tillidsvalgte og lærere. Så Ny Start og det 

allerede etablerede samarbejde, vi har om mangt og meget med NK, var med til at præge 

hele forhandlingen i en positiv retning.  

I vores lokalaftale indgår der selvfølgelig den sikring, at når resultatet af kommissionens 

arbejde omkring arbejdstid foreligger, drøftes dette naturligvis mellem aftaleparterne, for at 

afklare, om resultatet har betydning for vores lokalaftale.  

 
Med afsæt i jeres hverdag, de centrale dagsordner, vores viden i forhold til kommunens 

visioner og strategier, kommende budgetudmeldinger, - der hvor vi samler de 3 niveauer – 

med udgangspunkt i det, drøfter kredsstyrelsen årligt, hvilke politiske pejlemærker, der 

skal være et særligt fokus på. Kredsens pejlemærker skal være kendt af det politiske 

niveau – særligt i forhold til Børne og Skoleudvalget. Pejlemærkerne skal være konkrete, 

og de skal gentages – så de huskes.  

Der er 4 elementer som går igen og igen i de samtaler, vi har med medlemmer og de 
tillidsvalgte. Og de er grundlaget for kredsens beslutninger i forhold til vigtige politiske 
indsatsområder: 
  Vores pejlemærker/ eller særlige indsatsområder er: 
Undervisningstimetallet i Næstved kommune er for højt. Vi har igennem de senest 3 år, 
fået sænket det gennemsnitlige undervisningstimetal med 1 lektion over 2 omgange. Det 
er stadig for højt. Det er stadig vores dagsorden, at få det sænket yderligere. Og vores 
strategi med at skabe tydeligt kendskab til vores politiske målsætninger – ja, den er i hvert 
fald lykkes på dette område. Selv når jeg står på torvet og køber blomster, kommer 
politikerne hen og taler om undervisningstimetallet med mig. Så er gentagelse da godt for 
noget. Vi tror faktisk på, at det kan lykkes en gang mere - forhåbentlig i 2020, men gerne 
inden. Og de ved også godt, at den frigivne ramme i forhold til lektionsdelen skal gå til 
forberedelse. Det næste led er så, at lederne skal planlægge efter det. I det nylig 
udkommet kredsblad har Gerd Østergaard interviewet formanden for Børne – 
Skoleudvalget Lars Hoppe Søe. Lars Hoppe Søe siger bl.a. ”Jeg har noteret mig, at 
lærernes formand har sagt, at hvis lærerne får endnu et hak nedad i undervisningstimetal, 
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så der bliver mere tid til forberedelse, så er hun tilfreds. Det koster ca. 6 millioner, og det 
håber jeg, at vi kan indfri. Det er korrekt, at jeg har sagt, at jeg ser frem til ikke at skulle 
gentage det samme hele tiden - og med en sænkning af undervisningstimetallet, vil jeg 
være stort set tilfreds. 
 
 Et andet pejlemærke er lærernes professionelle råderum – lærernes fagdidaktiske frihed. 
I 2017 kom der en lovændring, der lempede bindingerne i Fælles Mål. Samtidig blev der i 
sommeren 2018 vedtaget en række anbefalinger, der bl.a. indeholder dialog og sikring af 
meningsfuld brug af læringsplatforme. Denne ændring og nye tilgang til anvendelsen - og 
igen at have fokus på lærernes professionelle dømmekraft, er absolut DLF´s fortjeneste. 
Der er centralt fra - via det lokalt leverede ”råstof” - gjort et kæmpe arbejde. Indtil videre 
opleves det som en skrivebordsbeslutning her i Næstved. Det skal også kunne mærkes 
ude på lærerværelserne. I vores før nævnte artikel med Lars Hoppe Søe (den er altså god 
at læse!) – siger han bl.a. ”Læringsplatforme skal bruges, når det giver mening og bør 
være den enkelte lærers valg.” Præcis - Vi kunne ikke være mere enige. Derfor er 
implementering og de pædagogiske områder på dette felt også et af vores pejlemærker. 
Pia vil i sin beretning ( de økonomiske betragtninger)  komme yderligere ind på dette. 
 
Det tredje pejlemærke er økonomien til skolerne i Næstved. Næstved kommunes politiske 
besluttet tildelingsmodel på almen og 20.2 området. Børne- og Skoleudvalgets har 
påbegyndt et arbejde med evaluering af resursetildeling til skolerne og samtidig drøftes 
eventuelle nye modeller. Processen løber frem til september. Specielt tildeling på 20,2  
området er stærkt belastet. Og når området er belastet i forhold til økonomiske ressourcer 
– så går det ud over inklusionselevers skoleforløb. Inklusion er en tilbagevendende 
problematik i mange henseender. Hvis ikke man er en del af et fagligt og socialt 
fællesskab, så er tilbuddet ikke godt nok. Der skal også være et ordentligt udviklende 
skoleforløb for den inkluderede elev. Derfor er vi meget opsatte på, at det ikke alene 
handler om en ny tildelingsmodel, men at der ikke er penge nok. Det bliver vores politiske 
udmelding. Vi har udarbejdet et færdigt læserbrev, der ligger klar til afsendelse. Vi afventer 
kun det rigtige tidspunkt for bedst bevågenhed. 
 
Et nyt folkeskoleforlig ser snart dagens lys. Der er en del fornuftige elementer i dette forlig 
som vi gerne vil følge op på. Man kunne naturligvis have ønsket sig en yderligere 
indskrænkning i forhold til understøttende undervisning. Men det er vel endnu et skridt i 
forhold til indrømmelse omkring en skolereform, der aldrig helt er kommet til at virke efter 
hensigten. Lokalt er der lagt op til kortere skoledage på mellemtrinet og i udskolingen. Jeg 
var for et par uger siden inviteret af Børne- og Skoleudvalget til drøftelse af netop dette 
punkt. Mit udgangspunkt var, at de skal være ambitiøse på dette område. Der skal 2 
lærere i undervisningen, hvis man forkorter skoledagene. De få timer det drejer sig om, 
bør besættes af lærertimer. Samtidig er ordet ”undervisning” indskrevet flere gange i 
forliget, og ordet læring ( og gudskelov for det) – er trådt mere i baggrunden. Min pointe er, 
at forliget skal tilgodese skolens kerneopgave; undervisning – og elevernes faglige og 
sociale udvikling. Lærernes didaktiske frihed er også nævnt i forliget. Den del af forligets 
indhold skal anvendes i forhold til drøftelserne med Næstved Kommune, som jo på mange 
måder er meget målorienteret. Implementeringen – og håndteringen af forliget er et 
væsentligt indsatsområde for kredsstyrelsen. At ord som undervisning og didaktisk frihed 
er kommet tilbage på sporet igen må også tilskrives DLFs fortjeneste. Samtidig er det en 
del af det momentum ”Ny start” via OK18 har givet folkeskolen.  
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At være lærer – er verdens bedste job – når man lykkes. Sådan har vi sagt i mange år. 
Men i januar 2019 kom der en undersøgelse, der havde den ærgerlige tilføjelse: ”Verdens 
bedste job, som mange lærere ikke holder til!” Lærere er dedikeret til deres arbejde, de 
elsker at undervise eleverne, holder af samarbejdet med kollegaerne og tror på 
folkeskolen som en vigtig samfundsinstitution. Men samtidig beskriver de deres arbejde 
som hårdt og belastende – primært på grund af et hårdt tidspres. Ca. 25 % af alle lærere 
overvejer faktisk at søge væk på trods af tiltroen til folkeskolen som en altafgørende faktor 
i vores samfund. Lærernes oplevelse af deres arbejde er meget modsatrettet. De oplever, 
at jobbet er meningsfyldt, men til tider er der er opgaver, som er meningsløse. Jobbet er 
tilfredsstillende - men også frustrerende. Og det er givende - men hårdt. Det, der er 
lærernes oplevelse af, hvad god skole er, kolliderer med de strukturelle rammer, der er 
lagt ned over skolen. Ja, i virkeligheden mangt og meget i den offentlige sektor. Men en 
lærer kan ikke bare gå på kompromis med sin faglighed. Det vil nedsmelte tilgangen til 
kerneopgaven. Kredsens opgave er både at påvirke de organisatoriske og strukturelle 
opgaver, der er lagt ned over hele den offentlige sektor, og vi skal forsøge at skabe 
rammer, der tilpasser det behov, vores medlemmer har. 
 
Og opgaver kommer i hobetal ovenfra. En hel del af opgaverne kan give god mening. På 
et TR-møde i maj sidste år, sammenskrev vi en liste af nye opgaver, der er kommet til 
skolerne i de sidste 4-5 år. Jeg kan i flæng nævne: Åben skole, karriereforløb for 
udskolingselever, talentforløb, Edison, Lego Challenge, uddannelsesparathedsvurdering, 
Nye prøveformer. Listen er ikke udtømt – det er bare et uddrag. En hel del af de nævnte 
opgaver er lærerne egentlig positive omkring. Men de har ikke indflydelse på mængden af 
dem, og stort set ingen af tiltagene eller indsatserne er noget der er groet i lærernes – eller 
sågar skoleledernes baghave. De er politisk, forvaltningsmæssigt eller centralt besluttet. 
Og jeg tror egentlig godt, at de fleste lærere kan lide Ikea-effekten. Folk er grundlæggende 
glade for noget, de selv har været med til at bygge. På samme måde er lærerne glade for 
et stykke arbejde, de selv har været med til at skabe. 
Hvor påstanden er, at de centrale opgaver er for mange: Vælg dem der giver mening, 
spørg de professionelle – og overlad tid og initiativ til dem der ved, hvad der virker.  
 
De før nævnte områder, har i stor grad indflydelse på lærernes psykiske arbejdsmiljø. Når 
Maj-Brit Kusk som arbejdsmiljøansvarlig i kredsen mødes til de årlige planlagte møder 
med AMR – så drøfter de bl.a.:  
-Lærerjobbet i forhold arbejdspres og (egne) forventninger. 
 -Mængden af opgaver, de mange lektioner, mange elever i klasserne, for mange 
inklusionsbørn og for få ressourcer. Det presser den enkelte lærer. Og et tilbageværende 
ønske er: At projekter ikke hele tiden kommer i lind strøm. 
 
Der er ingen tvivl om, at lærernes oplevelse af manglende tid, også til forberedelse - og 
følelse af utilstrækkelighed, er en væsentlig faktor for et godt arbejdsmiljø og et godt 
lærerarbejdsliv. 
 
I den forbindelse har arbejdsmiljøudvalget - stadig med Maj-Brit som tovholder og Søren i 
samme udvalg - udarbejdet en folder, der gerne skulle skabe et overblik over, hvordan 
man kan oplyse medlemmerne - blandt andet de nyuddannede/ nyansatte om regler og 
rettigheder om arbejdsmiljø generelt. Dette for at medlemmerne ved, hvor de skal søge 
hjælp, hvis det bliver nødvendigt.  
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AMR udleverer folderen til medlemmerne, og så findes den naturligvis også digitalt. 
Samtidig opfordrer vi AMR til i særlig grad at gøre nyansatte bekendt med folderen. 
(Folderen er færdig og bliver udleveret på næste AMR) 
Folderens udarbejdelse hænger rigtig fint sammen med, at 2019 er udråbt til 
Arbejdsmiljøår af den nye hovedorganisation (det tidligere LO og FTF) – som har fået 
navnet: Fagbevægelsens Hovedorganisation. 
 
 
En særlig faggruppe, er nødt til at have et særskilt afsnit, og det er vores nyuddannede 
kollegaer. I vores lokalaftale er der et afsnit omkring de nyuddannede. Der står som nævnt 
tidligere, at de skal have tildelt en mentor, og som skolechefen sagde ved fremlæggelsen 
af aftalen – ”Derudover kan man reducere i deres undervisningstimetal- eller i andre 
opgaver – eller begge dele – men man kan ikke gøre ingenting”. 
De helt nyuddannede  har særlig opmærksomhed i DLF. Nogle af årsagerne til den ekstra 

bevågenhed er bl.a., at 75% af alle kommuner har haft problemer med at rekruttere lærere 

inden for de sidste år. 15,5 % af nyuddannede lærere vælger at arbejde uden for skolen. 

26% af alle nyuddannede lærere er enten i tvivl om – eller på vej ud af lærerjobbet. Det 

skal vi tage alvorligt. En af årsagerne til problematikken omkring fastholdelse af 

nyuddannede, er helt sikkert de betingelser – og den belastning, de oplever som nye i 

lærerfaget. 

Vi må kunne gøre mere end at sikre dem i en lokalaftale. Det tyder på, at der generelt 
mangler struktur på de nyuddannedes start på arbejdslivet. Også helt formelt. Hvordan 
modtager vi nyuddannede?  Hvad indeholder en mentor-ordning?  Bør der være et 
særskilt introforløb tilrettet de nyuddannedes behov ? Samtidig ved vi, at teamets 
betydning for den nye lærers praksis de først år, er af stor betydning. Derfor er det ikke 
nok med et afsnit omkring nyuddannede i en lokalaftale. Hvis vi skal bryde tendensen skal 
vi sætte meget større ind. Vi starter lokalt – og har det som en dagsorden i vores 
samarbejde med Næstved kommune. 
 
Mindre medlemsgrupper  
Fra 1. april i år bliver UU-vejlederne der er tilknyttet Næstved kommune organiseret i 
Næstved Lærerkreds. 
Undervisningsvejlederne har i flere år haft tilhørsforhold i Faxe/Vordingborg Lærerkreds på 
baggrund af et samarbejde mellem Næstved, Vordingborg og Faxe. Samarbejdet mellem 
de 3 kommuner er opsagt. Den gennerelle årsag er reformen ”aftale om bedre veje til 
uddannelse og job” med  fokus på en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor 
kommunen får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på 
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og social indsats, og herunder også den unges 
uddannelsesplan.  
 
Vores vejledere  - som i fremtiden går under betegnelsen – Ungevejledere Næstved – vil 
være placeret i 2 forskellige centre. Ca. 10 vejledere hører til under CDS – 
Ungdomsskolen – og ca. 5 vil være placeret i CAM ( Center for Arbejdsmarkedsområdet). 
2 forskellige centre, forskellige jobbeskrivelser, og CAM der ikke har kendskab til UU-
vejledning. Det skaber naturligvis en opmærksomhed og bekymring hos de medlemmer, 
der får en stor omvæltning i deres arbejdsliv. Vi gør klar på kredskontoret til at modtage 
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UU-vejlederne/Ungevejlederne Næstved. Vi har løbende møder med deres TR og kontakt 
til de respektive ledere. Det er vigtigt, at vi fra start af kommer godt i gang med det nye 
område - og det dertil hørende samarbejde. Vi byder Ungevejlederne Næstved 
velkommen til Næstved Lærerkreds – og håber, at de på sammen måde som de andre TR 
fra de mindre medlemsgrupper, vil prioritere at deltage på vores årlige internater, 
temadagen og tilsvarende arrangementer. På trods af stor forskellighed, så er vores 
erfaring, at det er muligt som TR, at gøre brug af hinandens faglighed. Vi er utrolig glade 
for, at vi har TR og AMR fra de mindre medlemsgrupper, der fast prioriterer vores 
arrangementer. 
 
F4 - vores pensionister 

”Med det formål at styrke og fastholde de sociale, kulturelle og fagpolitiske sammenhold 

blandt kredsenes pensionister, danner kredsens medlemmer i fraktion 4 en faglig klub”. 

Sådan står der i Næstved Lærerkreds vedtægter – og sådan praktiseres det. Fraktion 4 er 

en faglig klub der både rummer det sociale, skaber fælles oplevelser gennem foredrag og 

udflugter - men fraktion 4 er også en medlemsgruppe, der har bevaret interessen for 

folkeskolens udvikling. Det oplevede jeg på egen hånd, da jeg i år deltog i fraktion 4’s 

årlige generalforsamling. Deres oplægsholder - efter den formelle del af 

generalforsamlingen var overstået - var Per B. Christensen, formand for 

Lærerkommissionen. Det er et glimrende eksempel på, at F4 både favner det sociale, men 

stadig har en væsentlig interesse i samfundets udvikling med folkeskolen som spydspids.  

 

Et lignende eksempel har vi fra forårets OK 18 aktiviteter. Knud Andreasen, som er F4 

kontaktperson kontaktede mig og sagde: ”at hvis de på nogen måder kunne være til hjælp 

eller støtte op om noget, så skulle vi endelig sige til”. Tak for det! Og det er nøjagtig sådan 

en ageren, der sætter fokus på, at vores pensionistklub/F4 også spiller en rolle i 

foreningen. Dette er der også fokus på centralt, hvor en proces skal igangsættes både i 

forhold til en formalisering af F4s arbejde, placeringen og involveringen i forening. Tak for 

samarbejdet  og jeres deltagelse og engagement.  

 

Jeg startede min beretning med, at håbet i år var, at kunne skabe en beretning, der var 

bygget op omkring en positiv udvikling, at vilkårene for vores medlemmer i mange 

henseender går i den rigtige retning. Det fjerner ikke fokus fra den sorte plet, der er i 

forhold til overtallige lærere. Det er den dagsorden, der pt. har førsteprioritet på 

kredskontoret. 

Men hvad er det egentlig der gør, at vi tror på, at efter et antal magre år, så vender 

tingene. Her skal vi kigge på folkeskolens udvikling i det store perspektiv. Der hvor vi 

arbejder ud fra de lange seje træk. 

Folkeskoleforliget som bl.a. rummer forslag til kortere skoledage, forliget der også påpeger 

didaktisk frihed, ændring af fællesmål, nye anbefalinger i forhold til læringsplatforme, ny 

fokus på de manglende pædagogiske drøftelser på skolerne, politikernes erkendelse og 

handling i forhold til det høje undervisningstimetal, indgåelse af en lokalaftale – det er alle 
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tiltag, der tager udgangspunkt i det arbejde DLF, Lærerkredsen, de tillidsvalgte og 

medlemmernes involvering er spundet af. 

Det er den fælles indsats, der gør, at der på nogle områder er et momentum. Og for at de 

gode hensigter bliver til handlinger, skal vi i fællesskab fortsætte denne deltagelse og 

involvering, så ændringerne også for alvor kan mærkes ude på skolerne. 

Hvis vi et øjeblik dvæler ved ordet Fællesskab. Fællesskab defineres som en samling af 

mennesker, som bindes sammen af noget, de har til fælles, hvilket vil sige noget de er 

enige om, har samme synspunkt på eller f.eks. en interesse, de deler med hinanden.  

Det er fællesskabet, der på en del områder har båret frugt. Det er jeres deltagelse på 
klubmøder, drøftelser med kresstyrelsen og de tillidsvalgte, der ligger sporene til, at ting 
kan ændres. Samtidig siger man, at motivation skaber fællesskab, og jeg vil mene, at de 
sidste års omtumlede tider for folkeskolen, har været med til at skabe en motivation for, at 
vi i fællesskab kan ændre tingenes tilstand. 
 
På kredsniveau øver vi os i at sige: ” Vi skal fejre vores sejre”. Det lyder måske mærkeligt, 
men vi er vanvittige gode til at tage de tunge ting til os. Eks. den nuværende situation med 
overtallige lærerstillinger og en ukendt konsekvens af dette. Og det skal vi også. Det er 
vores opgave. Men vi skal dæleme også huske at kommunikere ud til verden, når 
fællesskabet har udfordret tilstande, og problematikker endelig bevæger sig i den rigtige 
retning.  
 
Vi kan ikke alle være lige deltagende i fællesskabet hele tiden, sådan fungerer det ikke. 
For nogle er det dybt placeret i deres DNA, at være aktiv, at ha´ en mening – og sige den 

højt😉 Andre deltager i det omfang, det kan lade sig gøre i forhold til hvor man er i sit liv. At 

være her i dag er også at være deltagende og involverende i sin fagforening.  
Deltagelse, fællesskab og involvering er til stede i dag. 
De ophængte tomme plancher jeg i velkomsten beskrev for jer er også at involvere sig i 
sin fagforening. Vi har brug for jer. Derfor vil jeg endnu engang opfordre til, at I bruger et 
par minutter på at give input fra beretningen og koble et par ord på om væsentlige punkter, 
der skal være fokus på i nærmeste fremtid. Vi arbejder derefter videre med det på 
kredsstyrelsesniveau. Så er I involverende, og vi arbejder med tingene i fællesskab. 
Det er sådan vi kommer videre. Og det er sådan vi altid vil stå stærkest. 
 
Og med disse ord overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 


