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Næstved d. 17. marts 2020 

Kære medlemmer                                                                                

Lige en kort orientering fra Næstved Lærerkreds. 

Vi håber, I alle har det godt – og er ved godt mod på trods af denne forunderlige situation i 

Danmark – ja, i den ganske verden. 

Da vi har medlemmer, der arbejder på flere forskellige områder, vil vores hverdag lige nu væ-

re meget forskellig.  Nogle er stadig på arbejde – og andre arbejder hjemmefra. Det er vigtigt, 

at I følger de instrukser, der kommer fra jeres nærmeste ledere.  

Lige nu modtager vi spørgsmål ang. ansættelsesretslige vilkår i forhold til situationen forårsa-

get af coronavirus. Vi svarer på henvendelserne så oplysende, som den nuværende situation 

tillader det. 

Samtidig dukker der også spørgsmål op, om udfordringer medlemmerne forudser vil komme, 

når hverdagen igen melder sig. Dem skal vi naturligvis også forholde os til, men i første om-

gang skal vi prioritere det aktuelle. 

Der vil være masser af spørgsmål, når vi en gang er tilbage i en normal hverdag. Vi må hjælpe 

hinanden og forsøge at agere med sund fornuft. Hverken ledere, lærere, forældre eller elever 

har stået i en lignende situation før. 

Mange møder, generalforsamlingen m.m. er jo som bekendt aflyst. Vi vil danne os et overblik 

over situationen, når fremtiden synes en anelse mere klar. 

Vi videresender de skrivelser, som vi modtager fra centralt hold til jeres TR, og beder dem 

videresende. Jeres TR videresendte i sidste uge link til DLFs hjemmeside med informationer i 

forhold til den nuværende situation. Der vil være løbende orientering i nødvendigt omfang. 

Kredskontoret er fysisk lukket, men send en mail til 061@dlf.org, og I vil blive kontaktet hur-

tigst muligt inden for normal åbningstid. 

Se yderligere oplysninger for henvendelse på vores hjemmeside; http://næstvedlærerkreds.dk/ 

Til sidst en opfordring til jer alle. Pas godt på jer selv – og hinanden. Og lad os i fællesskab 

bakke op om de tiltag og initiativer, der igangsættes i Danmark lige nu. 

På gensyn 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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