
Skriftlig beretning 2020 

Denne skriftlige beretning indeholder i kort form en status på nogle af de områder, kredsstyrelsen 

har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling. Den skriftlige beretning skal 

læses som et oplæg til den mundtlige beretning. På generalforsamlingen torsdag d. 19. marts 2020 

vil de vigtigste fokuspunkter blive yderligere uddybet. 

                                                                                            Redaktionen afsluttet d. 7. februar 2020 

 

Lokalaftale og folkeskoleforlig 

Skoleåret 2019/2020 er første skoleår med den nye lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i 

Næstved Kommune. Formålet med aftalen: 

 Skabe rammer, der understøtter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres opgaver 

 Skabe størst mulig kvalitet og progression i undervisningen 

 Fokusere på skolernes og lærernes professionelle råderum 

 Skabe attraktive arbejdspladser 

 Fastholde og rekruttere engagerede lærere 

 Understøtte et godt arbejdsmiljø 

 Styrke og udvikle den professionelle kapital 

 Understøtte Næstved kommunes vision for skoleudvikling 

 

Det er Næstved Lærerkreds’ vurdering, at det er en rigtig god lokaleaftale, der findes på 

skoleområdet. Grundlaget for lokalaftalen er et godt samarbejde parterne imellem. Det vil vi i 

Næstved Lærerkreds gerne kvittere for. Hvis lokalaftalen skal realiseres og mærkes konkret i 

hverdagen blandt lærere og ledere, er der en forpligtigelse til, at den anvendes fuldt ud. Vi er i gang 

med år et – og ser frem til, at der allerede ved kommende skoleårs planlægning sker klare 

forbedringer - til gavn for både ledere og lærere og dermed for eleverne i folkeskolen.  

 Centerchef for dagtilbud og skole, Lars Nedergaard, formanden for den lokale skolelederforening, 

Torben Møller, og formanden for Næstved Lærerkreds er i skrivende stund rundt på alle skoler for 

at evaluere aftalen. Både den lokale trio og forhandlingsparterne vil efterfølgende bruge resultatet af 

evalueringerne til fortsat at styrke og udvikle aftalen.  

 Et folkeskoleforlig blev vedtaget primo 2019. Det skabte muligheder for at forkorte skoledagen – 

og gav mulighed for to-lærertimer. Det er en dagsorden DLF har været meget tydelig omkring. 

Skoledagene er for lange, og ressourcerne kan anvendes meget mere fornuftigt.  På mange skoler og 

i mange undervisningssituationer, vil det være en stor styrke at være to lærere i undervisningen – 

også i de fag-faglige fag. Som lærerkreds ser vi et stort potentiale i to-lærertimer. Men på grund af 

en trængt økonomi på skolerne, fik denne mulighed aldrig en fornuftig gennemslagskraft. Alt for 

mange skoler gjorde i stedet brug af ændringerne - til den eksisterende og nødvendige holddannelse 



i de kreative fag. Det er en pædagogisk deling af eleverne i de kreative fag, mange skoler i forvejen 

har gjort brug af – og som intet har at gøre med det nye folkeskoleforlig. Men den økonomisk 

pressede situation på skolerne blev brugt som argumentation for ikke at ændre yderligere på 

hverdagen, og dermed blev den eksisterende struktur fastholdt. Vi finder det utrolig uheldigt, at 

muligheden for to-lærertimer ikke blev anvendt bedre. 

 

Lærernes professionelle dømmekraft 

Lærerne er eksperter i undervisning. Det er afgørende, at lærerne har professionelt råderum til at 

udøve deres dømmekraft. Næstved Lærerkreds arbejder på at udbrede forståelsen af, at 

undervisning er et komplekst fænomen, og at der er mange veje til målet. Dette er et paradigmeskift 

i forhold til ideerne bag den målstyrede undervisning, der var dominerende i årene efter 

skolereformen. Næstved Lærerkreds tilslutter sig, at lærerne er helt centrale aktører i bestræbelserne 

på, at skolen lykkes med sine mange opgaver. Vi har deltaget i en møderække med CDS og de 

pædagogiske ledere og skole-TR, hvor vi har drøftet betydningen af de nye pejlemærker for fælles 

mål samt den meningsfulde brug af læringsplatformen. Vi er ikke i mål endnu – men dialogen er 

igangsat. Det øgede råderum og muligheden for at udøve professionel dømmekraft skal kunne 

mærkes hos den enkelte lærer ude i klasselokalet. Næstved Lærerkreds er derfor naturligvis også 

med ved de regionale fagmøder, hvor repræsentanter fra Børne- og Undervisningsministeriet, 

Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- Kulturchefforeningen i samarbejde 

med DLF arbejder for at sikre, at intentionerne om et større lokalt råderum i lovændringen om 

fælles mål realiseres lokalt, samt at skolerne kender til og anvender de nye læseplaner og 

undervisningsvejledninger i fagene. 

 

Digital topstyring 

Gennem tiden er kompleksiteten af lærerjobbet steget. Samtidig er en række nye opgaver kommet 

til. Næstved Lærerkreds er ikke imod IT i folkeskolen, men med den øgede digitalisering følger en 

række faldgruber: Digitaliseringen muliggør indsamling af store mængder data. Næstved 

Lærerkreds ser med bekymring på udbredelsen af det, vi kalder digital topstyring. Hermed peger vi 

på en ny form for forsøg på at styre skolen og lærerne efter snævre datastyrede parametre. 

Eksempler på den digitale topstyring finder vi i den fortsatte fastholdelse af de udskældte nationale 

test, implementering af kommunikationsplatformen AULA længe før den var færdig, kravet om 

anvendelsen af læringsplatformen MinUddannelse m.m. 

De nye skærpede fraværsregler er endnu et eksempel på den digitale topstyring, der uden skelen til 

fagprofessionelles indsigt, dikterer dokumentation for dokumentationens skyld. Ud over 

betænkelighed over for selve strategien med at skære nogle af vores allermest udsatte elevers 

familier i sociale ydelser, betyder fraværsreglerne, at der hver dag spildes meget tid på 

fraværsregistrering ude i klasselokalerne. Det er vores holdning, at det er langt mere konstruktivt at 



inddrage og lytte til lærernes professionelle dømmekraft og have skolens komplekse formål for øje 

frem for at jage forsimplede delmål. 

 

Møde med undervisningsministeren 

I november var Næstved Lærerkreds sammen med en række sjællandske kredse til møde med 

undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i Slagelse. Der blev i alt arrangeret seks regionale 

møder. Hvert møde havde to specifikke emner på dagsordenen. På vores møde i Slagelse var 

emnerne ”digitalisering og kvalitet” og ”kvalificeret undervisning og uddannelseskrav.” Med en 

række eksempler fra hverdagen bidrog vi til belysningen af de to emner. Ministeren havde bedt om 

at få input uden filter – og det fik hun! Her debatteredes læringsplatforme, læringsportaler, 

inklusion, AULA, UPV’er (hvordan kan man ikke være uddannelsesparat) og målstyret 

undervisning, pædagoger i undervisningen, vikarer og læreruddannelse. Det gik igen, at rigtig 

mange af skolens problemer kan løses, hvis man giver professionelle lærere ressourcer, tid og 

råderum til at lykkes med kerneopgaven. Vi havde en god dialog og oplevede ministeren som meget 

lyttende og interesseret i at forstå lærernes perspektiv. Sammen med resten af DLF vil vi sørge for 

at holde hende op på de mange flotte ord. 

 

Økonomi og budget  

 Skoleåret 2019/2020 var et skoleår, der begyndte med at varsle ni lærere afsked pga. overtallighed.  

Næstved Kommune har en procedure for håndtering af overtallige lærere. Proceduren blev igangsat, 

og samtidig begyndte et stort arbejde på Lærerkredsen - i håbet om at redde så mange stillinger som 

muligt. Vi undersøgte forskellige løsningsmodeller, der kunne fastholde lærerstillingerne, da det 

ofte har vist sig, at en del stillinger bliver ledige, når kommende skoleår er i gang. Til allersidst var 

der desværre ikke en fælles velvillighed til at løse situationen. En ærgerlig tilgang til skoleårets 

planlægning. Specielt set i lyset af, at ”med is i maven” havde samtlige stillinger kunne fastholdes 

lang tid inden udgangen af 2019.  

 Budgetforhandlingerne til budget 2019 og dermed ressourcetildelingen til indeværende skoleår 

19/20 bød endnu engang på store udfordringer. Næstved Lærerkreds havde traditionen tro budt ind 

med prioriteringer af midlerne dels ved møder med politikerne og dels i vores høringssvar.  Endnu 

engang havde vi fremhævet vores alt for høje undervisningsforpligtigelse og dermed alt for korte tid 

til forberedelse af undervisningen. Vi påpegede også, at samtidig med en høj 

undervisningsforpligtigelse, blev der i de seneste år søsat mange nye tiltag og opgaver på skolerne. 

Desværre viste det sig hurtigt, at midlerne ikke var til stede – det blev en større opgave at få 

økonomien til at hænge sammen, så der i det mindste kunne planlægges som i skoleåret før. Her 

kom dog desværre den næste udfordring, hvor det viste sig, at der bl.a. var merudgifter på 10,5 

million til dækning af elever på privatskoler. Samtidig var der strukturændringer, hvor Holme 

Olstrup skole blev nedlagt, og den sædvanlige nedsættelse af budgettet pga. demografiudviklingen.  



Selvom det ikke lykkedes at finde midler til skoleområdet i budget 2019 og derved f.eks. nedsætte 

timetallet, må vi konstatere, at den helt store udfordring på skoleområdet er at overholde budgettet 

til specialundervisning. Vi ved, at alle seks skoler i kommunen har mere eller mindre i underskud på 

det område – faktisk drejer det sig samlet i indeværende skoleår om knapt 20 millioner. Da skolerne 

selv skal betale regningen, giver det en enorm udhuling af budgettet til almenområdet. 

I forbindelse med drøftelserne af mulige tilførte midler til skoleområdet i 2020, har det været vigtigt 

for Næstved Lærerkreds at understrege, hvordan midlerne bør anvendes optimalt. Alle ønsker større 

kvalitet i folkeskolen. Det medfører, at der skal prioriteres flere lærere til at løfte opgaverne på 

skolerne. Til gengæld har Lærerkredsen i indeværende år bl.a. gennem læserbreve, i Kredsbladet, 

møder med politikere m.m. præciseret, at midler ikke skal anvendes til nye indsatsområder – eller 

projekter. En økonomisk tildeling skal gavne hverdagen – lærere og børnehaveklasselederne skal 

have ro til undervisning, forberedelse og samarbejde.  

I skrivende stund afventer vi udmøntningen af midlerne til budget 2020, og denne gang lykkedes 

det heldigvis for politikerne at holde løftet om ressourcer til både nedsættelse af 

undervisningstimetallet - og generelt flere ressourcer at drive skole for. Vores dagsorden i forhold 

til fortsat fokus på nedsættelse af undervisningstimetallet, er blevet hørt.  Den glædelige nyhed i 

forhold til tildeling af midler og anvendelse deraf, vil naturligvis blive udfoldet yderligere i den 

mundtlige beretning på generalforsamlingen. 

 

Kommissionsrapporten 

Mandag den 16. december blev den længe ventede kommissionsrapport fremlagt. Rapporten 

indeholder en meget interessant analysedel, der bl.a. giver parterne et vigtigt fælles billede af de 

udfordringer, der kendetegner lærernes arbejdssituation 

Specielt fem temaer bliver væsentlige for de kommende periodeforhandlinger. Det er elementer, der 

i den grad er genkendelige for lærere og børnehaveklasseledernes arbejdsdag. 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde 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 

behov 

Et andet element af væsentlig karakter fra rapporten er kompleksiteten i lærerarbejdet. 

Kommissionen peger på en række karakteristika ved lærerarbejdet; at det både er skemalagt, 

uforudsigeligt og grænseløst. Det er ligeledes et fælles grundlag, der bliver en del af afsættet for de 

kommende forhandlinger.  



Periodeforhandlingerne begynder primo marts, og som udgangspunkt forventes resultatet at blive 

sat til afstemning inden sommerferien. Vi afventer de kommende periodeforhandlinger, og vil 

undervejs sørge for et højt informationsniveau for alle vores medlemmer. 

 

Nyuddannede lærere  

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

Det er DLF meget opmærksom på. En undersøgelse, som DLF har foretaget blandt de lokale kredse, 

viser, at kommunerne oplever store problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige 

stillinger på deres folkeskoler. I vores lokalaftale slås det fast, at der skal tages særlige hensyn til de 

nyuddannede, som blandt andet skal tilknyttes en mentor. Samtidig er vi naturligvis optaget af, 

hvordan vi sikrer lærerne rammer, der medvirker til at fastholde dem i lærerjobbet. 

Næstved Kommune, Skolelederforeningen og Næstved Lærerkreds er derfor gået sammen om et 

samarbejde i forhold til nyuddannede lærere. Arbejdsgruppen har bl.a. fokus på fastholdelse af 

nyuddannede lærere - at styrke og støtte dem i begyndelsen af deres lærerliv. Arbejdsgruppen håber 

at kunne komme med nye forpligtende tiltag til det kommende skoleår. 

 

Arbejdsmiljø 

2019 var af FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation - udråbt til at være AMR-år. Dette for både at 

gøre AMR’s arbejde mere synligt og for at give AMR mulighed for at få et større netværk, altså få 

indblik i, hvordan arbejdsmiljøet bliver behandlet på andre arbejdspladser og evt. få nogle gode 

ideer til eget arbejdsmiljøarbejde. 

Næstved Lærerkreds har fortløbende fokus på arbejdsskader, magtanvendelser og psykisk 

belastende hændelser. Derfor bliver emnerne med jævne mellemrum taget op i de sammenhænge, 

hvor vi mødes med AMR, for at de kan give den bedste rådgivning og viden videre til 

medlemmerne. Pt er vi sammen med Næstved Kommune i gang med at undersøge, om det er muligt 

at registrere disse hændelser digitalt. 

Næstved Lærerkreds holder tre møder årligt for AMR for at opgradere og give mulighed for 

netværk. I år har vi ud over arbejdsskader bl.a. drøftet medicinering af elever og kemisk 

risikovurdering. 

Næstved Lærerkreds har udarbejdet en folder til medlemmerne, som kan bruges som et lille 

opslagsværk om regler og rettigheder i forhold til arbejdsmiljø. I folderen er der blandt andet 

oplysninger om arbejdsskader, magtanvendelse og henvisninger til, hvor man kan få hjælp. 

Folderen kan findes på hjemmesiden og fås hos din AMR. 

Link til folder: http://næstvedlærerkreds.dk/media/12814140/amr-folder-ny-290419.pdf 

http://næstvedlærerkreds.dk/media/12814140/amr-folder-ny-290419.pdf


 

Mindre medlemsgrupper 

Næstved Lærerkreds har en del medlemmer der går under betegnelsen ”mindre medlemsgrupper”. 

Deres arbejdspladser adskiller sig i mange henseender fra folkeskolernes. 

For at kunne give medlemmerne i denne gruppe optimal sparring og hjælp, afholder vi selvstændige 

møder med deres TR/AMR og planlægger mødevirksomhed og faglig klub efter deres ønsker og 

behov. 

Mindre medlemsgrupper i Næstved Lærerkreds består af: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.april overgik ungevejlederne til Næstved Kommune. Vi ønsker ungevejlederne velkommen til 

Næstved Lærerkreds. Ungevejlederne er delt mellem to centre. Center for arbejdsmarked – og 

Center for Dagtilbud og Skole. I indeværende år arbejdes der med at få den nye struktur og de ny 

arbejdsopgaver til at falde på plads. Center for Arbejdsmarked har ikke før haft ungevejledere i 

deres regi. Et arbejde er påbegyndt med at lære hinandens områder, faglighed og arbejdsgange at 

kende.  

 

Hovedstyrelsesvalg og kongres. 

I slutningen af 2019 blev der afholdt hovedstyrelsesvalg. Der var 28 kandidater til de 18 mulige 

pladser i styrelsen. Vores lokale repræsentant Thomas Andreasen blev genvalgt til Hovedstyrelsen 

VISP: Videnscenter for specialpædagogik 

Herlufsholm Kostskole – grundskolen 

Højskolen i Krummerup 

Skolehjemmet Skovgården 

Ungevejledere Næstved Kommune 

Skolekonsulenter ansat i CDS 

Tale/høre konsulenter 

Medlemmer i psykologgruppen 

Øvrige medlemmer ansat i andre enheder i Næstved Kommune m. 

lærerbaggrund. 

 

 



for de næste fire. år. En ny hovedstyrelse er nu sammensat, og der er store opgaver i vente for den 

tiltrådte styrelse.  

Indholdet på DLF’s årlige, ordinære kongres var fyldt med punkter, der kommer til at være 

dagsordensættende i den kommende tid. 

På DLF’s kongres blev folkeskoleidealet endeligt vedtaget. Folkeskoleidealet er resultatet af en lang 

proces, hvor lærere fra hele landet, herunder vores kreds, har medvirket til formuleringen af 10 

afsnit, der tilsammen udfolder lærernes ideal for folkeskolen. For at øge kendskabet til 

folkeskoleidealets indhold har Næstved Lærerkreds valgt at bringe idealet i sin fulde længde i en 

kampagne på Kredsens facebookside, der strakte sig over 10 dage. Derudover er vi i besiddelse af 

materiale, der gennem en række refleksionsspørgsmål kan bruges til at debattere skole på faglig 

klub, på skolebestyrelsesmøder, møde i politisk udvalg osv. Folkeskoleidealet skal ud og leve som 

lærernes bidrag til folkeskoledebatten. Idealet skal være med til at formidle og understøtte 

udviklingen af Folkeskolen. Folkeskoleidealet skal kendes og anvendes i alle tænkelige situationer, 

hvor folkeskolens virke drøftes og besluttes. 

Link: https://www.dlf.org/media/12993193/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf 

På kongressen blev der valgt formand og næstformand for de næste 4 år i DLF. Anders Bondo 

Christensen blev genvalgt til formand – og Dorte Lange blev ligeledes genvalgt som næstformand.  

Her kan læses det samlede referat fra kongressen: 

https://www.dlf.org/media/12975972/kongresreferat-2019.pdf 

 

Kommunikation og kurser  

Fokus har været på fortsat at styrke og udvikle kommunikationen imellem medlemmerne, 

tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen i overensstemmelse med Næstved Lærerkreds’ vision. 

Kommunikationen er involverende på alle niveauer i foreningen og går begge veje, både fra DLF 

centralt til det enkelte medlem, men også fra det enkelte medlem til tillidsrepræsentanten, 

kredsstyrelsen og til DLF, centralt. Tillidsrepræsentanterne er fortsat afgørende i forhold til at sikre 

god og flydende kommunikation imellem medlemmer og kredsstyrelse.  

Kredsens skriftlige kommunikation er sket ad flere kanaler:  

Aktuelle nyhedsmails er sendt til medlemmerne direkte eller via tillidsrepræsentanterne, når der har 

været behov for det.  

Kredsbladet er udkommet to gange om året - med artikler og informationer med længerevarende 

relevans. Bladets skrives primært til Næstved Lærerkreds’ medlemmer, men læses også af andre; 

det er bl.a. politikere, embedsfolk og pressen. Derfor bruges bladet også til at sætte ekstra fokus på 

vores indsatsområder for at skabe resultater for alle medlemmer.  

https://www.dlf.org/media/12993193/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf
https://www.dlf.org/media/12975972/kongresreferat-2019.pdf


Kredsens hjemmeside er blevet opdateret, og her findes relevante informationer. 

Der er desuden løbende lagt helt aktuelle opslag; nyheder, fotos, videoer mv på Facebook, som har 

fået meget fin respons.  

I 2018 har DLF etableret en ny kommunikationsplatform, så diverse udsendelser mv. altid kan 

findes på platformen. Samtlige fælles DLF-dokumenter findes samlet under DLF-insite, 

Vidensbank.  

I vores fokus på involverende kommunikation imellem tillidsvalgte og medlemmer er afholdelse af 

kurser, internater og den årlige temadag også væsentlig.  

Igen i år har der været stor interesse for at deltage i det årlige og populære ”Åbne Kursus”, som blev 

afholdt 17.-18. januar 2020- igen på Kobæk Strand. 70 medlemmer deltog – både fra de mindre 

medlemsgrupper og fra Næstveds folkeskoler. Ud over aktuelle oplægsholdere og information om 

sidste nyt fra Næstved Lærerkreds var der god tid til socialt samvær med kolleger på tværs af skoler 

og arbejdspladser.  

I november 2019 blev det årlige internat for AMR og TR afholdt. Internatet giver skolernes 

tillidsvalgte muligheder og rammer for at drøfte og arbejde med centrale og aktuelle, fælles 

problemstillinger, og dermed opkvalificere viden og handlemuligheder.  Det sker med 

udgangspunkt i oplæg fra relevante oplægsholdere, som ud fra hver deres vinkel belyser væsentlige 

aspekter i de tillidsvalgtes arbejde.  

Lærerkredsen afholder desuden hvert år en temadag, hvor vi inviterer TR/AMR og ledere fra alle 

skoler. Vi skaber en dag hvor ”Den dynamiske Trio” har mulighed for at høre fælles oplæg – og 

dermed mulighed for efterfølgende på skolerne at drøfte og gøre brug af temadagens indhold. Vi 

ønsker på denne måde at styrke og videreudvikle samarbejdet imellem de tre parter.   

Det er vores erfaring, at vi i vores øvrige samarbejde i løbet af skoleåret med skolederforeningen og 

Næstved Kommunes administration kan drage nytte af at høre de samme aktuelle og relevante 

oplæg med efterfølgende drøftelser - og dermed få den samme forståelse og indsigt i områder, der 

har betydning ift. i et samarbejde i trioen med sigte på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for 

vores medlemmer og dermed kvalitet i undervisning og øvrige opgaveløsning. 

Dagen bidrager i høj grad til styrkelse af samarbejdet, dels mellem kreds og kommune, men også 

mellem TR, AMR og skoleledelser. Indholdet på disse temamøder er aktuelle områder, omhandler 

pædagogik, samarbejde i trioen eller arbejdsmiljø. I år bliver temadagen afholdt den 6. februar 

2020.  

 

Pensionistklubben – fraktion 4 

Vi kan konstatere, at mange af kredsens pensionerede lærere bakker op om pensionistklubbens 

arrangementer. Selv om der naturligvis er nogle gengangere til arrangementerne, så kommer der 



også nye til. Og det er rigtig dejligt. Men vi ser gerne, at endnu flere vil benytte sig af de forskellige 

aktiviteter, der tilbydes hen over året.   

Som altid har vi gjort vores bedste for at sammensætte et årsprogram, der omfatter de fagpolitiske, 

de kulturelle og de sociale sammenhold: Klaus Eusebius Jakobsen, tidligere rektor på Herlufsholm 

Skole og Gods, berettede i et interessant og oplysende foredrag om sin tid som rektor på skolen. Det 

var årets første programpunkt. At få ”landgangstilladelse” på Sprogø er ikke enhver beskåret, da 

antallet af besøgende på øen holdes på et stærkt begrænset niveau. Men vi var blandt de heldige. Så 

måtte vi tage med, at det var på en påskelørdag. Det var en stor oplevelse, der omfattede ikke blot 

øens mere dystre historie, men også den fantastiske bro og natur.  

Udover ovenstående er afholdt byvandring med tidligere borgmester, Henning Jensen, ”syng med-

eftermiddag”, en skøn flerdagstur til Harzen, generalforsamling med foredrag om den globale 

fødevaresituation ved professor emeritus, Per Pindstrup-Andersen, Teateraften med forudgående 

fællesspisning og selvfølgelig den traditionelle julefrokost.  

Det er vigtigt for Danmarks Lærerforening, at den er en forening for både lærerstuderende, aktive 

lærere og pensionerede lærere. Det glæder derfor os i Næstved Lærerkreds, at så mange 

pensionerede lærere forbliver medlemmer i vores kreds.   

 

 


