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Kære medlemmer 
 

Sommerferien nærmer sig - og den er som altid ventet. 
 

På kredskontoret er endnu et skoleår ved at rinde ud. Et år med både positive og nye tiltag – 
men også med mangeartede udfordringer. Den økonomiske stramme ramme er synlig i alle 
dele af vores organisation, hvor vi har medlemmer repræsenteret. Varslinger af afsked, mu-
lige nedskæringer i personalet, færre ansatte til at løse opgaverne og besparelser på kerne-
opgaverne er en del af hverdagen rigtig mange steder. Et af de faste, tilbagevendende punk-
ter i kredsens arbejde er hele tiden at gøre opmærksom på konsekvenserne, når man ikke vil 
investere i fremtiden. Vi synes, at vores arbejde med det politiske niveau hele tiden forbed-
res, og politikerne er ikke i tvivl om vores bekymringer. De deler i mange tilfælde vores for-
behold. Men der skal ageres og handles på det - gerne i et samlet byråd.  
 
Heldigvis er der også ting, der går den rigtige vej. Det store fokus på den stramme pædago-
giske topstyring er et emne, der er arbejdet meget målrettet med - både lokalt og nationalt.  
Og arbejdet ser ud til at udvikle sig positivt i forskellige sammenhænge. Der er rundt i landet 
fokus på lempelserne i forhold til dokumentationskrav, test og målstyring. Det har i de sene-
ste år præget hele undervisningsområdet. Også lokalt er der rigtig gode drøftelser i gang. 
Det håber vi at kunne skrive mere om i nær fremtid.  
 
Ligeledes var det også i dette skoleår, at vi indgik en lokalaftale med Næstved Kommune. 
Arbejdet foregik i samarbejde med skolelederforeningen. En god - og gennemarbejdet pro-
ces, som nu skal effektueres i kommende skoleår. Det har vi store forventninger til. 
 
I marts måned afholdt vi en velbesøgt generalforsamling. Vi bad jer fremmødte om at delta-
ge involverende i vores generalforsamling. Det skete bl.a. via plancher, hvor der kunne skri-
ves bemærkninger til beretningen, og hvilke fokusområder kredsen bør have på dagsorde-
nen fremadrettet. Der var pæne ord med på vejen - tak for det. Der var ligeledes gode og 
væsentlige forslag til fremtidens arbejde. Heldigvis falder det meget i tråd med kredsens 
valgte indsatsområder. Jeres input tages med i det videre arbejde. Der var også en opfor-
dring til, at kredsen skal komme ud på skolerne. Det gør vi hjertens gerne. Det ved jeres TR. 
Inviter os endelig - og vi kommer. Vi kommer både, når situationen kræver det, men ligeså 
gerne bare for at høre om den helt almindelige hverdag. Og vi kommer gerne ud til alle vo-
res medlemmer. 
 
Med opfordring til en invitation fra jeres arbejdsplads, ønsker vi alle vores medlemmer en 
fantastisk sommerferie. Vi håber solen vil skinne på jer - og ferien vil blive fyldt med gode 
stunder og dejlige oplevelser. Nyd det 
 

På vegne af Næstved Lærerkreds 
 
                                                            Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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