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Kære medlemmer     Næstved den 19. december 2019     
                                                                                                   
Endnu et arbejdsår er gået. Et år, der igen har budt på mange forskellige oplevelser og udfordringer 
for vores medlemmer.  Personalegrupper er blevet justeret i antal, nye ledere og medarbejdere er 
kommet til, organisering og arbejdsopgaver har været til politisk drøftelse, en lokalaftale blev for-
handlet på plads og taget i anvendelse, og sådan kunne jeg blive ved. 
  
Alle vores medlemsgrupper - store som små - på alle arbejdspladser - oplever forandringer og juste-
ringer. På kredskontoret arbejder vi dagligt med ovenstående. Derfor kan vi også konstatere, at det 
har været endnu et år med en masse forandringer – og med en imponerende indsats fra jeres side. 
Jeg kan ikke ridse alle situationer op: Ingen nævnt - ingen glemt. 
 
Lærerkommissionens anbefalinger 
 
Mandag d. 16/12 blev lærerkommissionens anbefalinger fremlagt. Tirsdag d. 17/12 var alle tillidsre-
præsentanter fra de kommunale og statslige skoler samlet til stormøde i Odense. Lærerkommissio-
nens anbefalinger danner grundlag for de kommende periodeforhandlinger, der finder sted i det nye 
år. Udgangspunktet for både DLF og KL er at have en aftale på plads, inden de store OK-forhandlinger 
for alle offentligt ansatte går i gang. 
Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd om: 

- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, team-
samarbejde og faglig udvikling 

- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 
- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 
- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen 
- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og be-

hov 
 

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles ansvar for 
folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle niveau-
er. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det gælder mellem DLF og KL 
centralt. 
Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis vi kan 
lykkes med at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. 
Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som kommissionen 
peger på. Kommission er ikke kommet med svaret, kun analysen. Herfra er der en berettiget for-
ventning om, at parterne finder hinanden.  Vi har et fælles mål om at skabe en god folkeskole – og 
det giver sig selv, at en god folkeskole forudsætter vilkår, der gør, at lærerne kan levere god under-
visning. Kommissionen har gjort sit, og i det nye år tager parterne over. Forhandlingerne starter i 
marts, og det er målsætningen, at der kan landes en aftale hurtigst muligt derefter, gerne allerede i 
slutningen af april.  
Din TR har formentlig allerede orienteret dig om det videre forløb – ellers vil det ske i nærmeste 
fremtid. Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer af DLF holdes informe-
ret. 
 
Evaluering af lokalaftalen 
 
Evalueringen af lokalaftalen bliver én af det nye års første arbejdsopgaver. Jeres leder kender datoen 
for besøget på jeres skole. 
Vores lokalaftale indeholder rigtig mange gode planlægningsredskaber – også set i lyset af kommis-
sionens anbefalinger.  
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 Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejde, rammer og vilkår er grundelementerne i aftalen.  De 
tre parter omkring aftalen kommer ud på hver enkelt skole til et evalueringsmøde. På mødet delta-
ger alle skolens lærere, ledere, formand for Skolelederforeningen Torben Møller Nielsen, Centerchef 
Lars Nedergaard og undertegnede. Vi ser frem til nogle gode møder, hvor indholdet og fælles anven-
delse af aftalen vil danne udgangspunkt for evalueringsmøderne. 
 
Valg til Hovedstyrelsen i DLF 
 
Alle medlemmer har netop haft muligheden for at stemme til hovedstyrelsesvalget i DLF. Næstved 
Lærerkreds havde en meget flot stemmeprocent. Vi landede på en samlet stemmeprocent på 
67,9 %. Landsgennemsnittet var 58,2 %. Det er den højeste stemmeprocent i 30 år. 
Vi vil hermed gerne kvittere overfor alle de medlemmer, der bruger deres demokratiske ret i forhold 
til, hvordan hovedstyrelsen - og dermed en del af DLF’s profil - skal sammensættes for den næste 4-
årige periode. Vores lokale kandidat, Thomas Andreasen blev genvalgt til hovedstyrelsen. Stort til-
lykke til Thomas. Det har stor betydning - for såvel kredsens arbejde lokalt - som for kredssamarbej-
det Sjælland Syd, at vi har en lokal kandidat i hovedstyrelsen. Vi har stadig en direkte forbindelse til 
hovedstyrelsen med lokalt kendskab. Det er vigtigt.  
 
Endnu et spændende forår venter forude – og qua min indledning, så har alle vores medlemmer 
mange nye opgaver og oplevelser i vente i 2020. 
Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at huske jer på Næstved Lærerkreds årlige generalforsamling. 
Den afholdes torsdag d. 19. marts kl 16.30. Det er i år en valg- generalforsamling. Så skynd jer at 
sætte et stort X i kalenderen. 
Men først en velfortjent juleferie. 
 

Du og dine nærmeste ønskes en rigtig glædelig jul - samt et godt nytår 
 

På vegne af Næstved Lærerkreds 
 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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