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Næstved Lærerkreds
Slagelsevej 14
4700 Næstved
Tlf. 55 73 75 49
Email: 061@dlf.org

Kontoret har åbent 
Man- og tirsdag  8.30 - 15.00
Onsdag 8.30 - 12.00
Torsdag 8.30 - 18.00
Fredag 10.00 - 12.00
Formand, næstformand og sags
behandler træffes efter aftale.

Kredsstyrelsesmedlemmer
Thomas Andreasen
Tlf. 20 86 17 15
Email: than@dlf.org

Lise-Lotte Horn Jakobsen
Tlf. 30 13 31 17
Email: lhja@dlf.org

Pia Sundberg
Holmegaardskolen
Tlf. 55 53 24 00
Email: pia.sundberg2@skolekom.dk

Leif Reese Næsborg
Borup Ris Skolen
Tlf. 55 45 20 50
Email: len@dlf.org

Jacob Svava Mortensen
Holsted Skole
Email: jsmo@dlf.org

Gerd Østergaard
Lundebakkeskolen
Tlf. 23 23 32 12
Email: geho@dlf.org

Thomas Andreasen
Formand, hovedstyrelsesmedlem og 
ansvars havende redaktør Kredsbladet, 
kongresdelegeret

Lena Øster
Sagsbehandler, kredskontoret

Pia Sundberg
Ansvarlig for pædagogisk udvalg, kongres-
delegeret

Ea Kondrup
Sekretær, kredskontoret

Jacob Svava Mortensen
Arbejdsmiljøansvarlig, kongresdelegeret

Gerd Østergaard
Kursusansvarlig og redaktør Kredsbladet

Lise-Lotte Horn Jacobsen
Næstformand, kursus- og pædagogisk 
udvalg, kongresdelegeret

Leif Reese Næsborg
Kasserer, arbejdsmiljøudvalg, kongres-
delegeret

kredskontoret 
sommerferie '15
Åbningstider og kontakt uge 27-32

Uge 27

Mandag og tirsdag: kl. 8.30 - 15.00

Onsdag: kl. 8.30 - 12.00

Torsdag og fredag: lukket

Uge 28-31 

Kredskontoret er lukket 

Ved uopsættelige sager i uge 28 og 29 kan kredsformand Thomas Andreasen kontaktes 

på 20 86 17 15. I uge 30 og 31 kan næstformand Lise-Lotte Horn Jakobsen kontaktes 

på 30 13 31 17.

Uge 32

Mandag – fredag: kl. 9.00 - 12.00

Kredskontoret og kredsstyrelsen 
ønsker alle en rigtig god sommer!



nu skal der handles
Med udarbejdelse af den Fælles For-

ståelse og arbejdstidsbilaget fra OK 15 

er der skabt en klar ramme for, at en 

række forhold omkring planlægningen 

af lærernes arbejdstid skal forbedres. I 

begge dokumenter er der særligt fokus 

på at forbedre vilkårene for at forberede 

undervisningen samt at få skabt hen-

sigtsmæssige flekstidsordninger. Begge 

forhold vil være vigtige parametre i for-

hold til at fastholde og rekruttere den 

nødvendige arbejdskraft.

Det er afgørende for kvaliteten i under-

visningen, at lærerne i Næstved oplever, 

at kommende skoleår planlægges og 

gennemføres bedre end indeværende 

skoleår! Der skal være en klar oplevelse 

af, at der sker konkrete forbedringer. 

Lærerne har med det klare JA til OK15 

sendt et tydeligt og konstruktivt signal 

om, at arbejdsforholdene skal forbed-

res.

Det skoleår vi nu står foran - skoleåret 

2015/2016 - kan med den økonomiske 

ramme i Næstved Kommune kun med 

nød og næppe gennemføres. Når vi kig-

ger frem mod skoleåret 2016/2017 – så 

er der udsigt til, at det bliver yderst van-

skeligt - hvis ikke umuligt - at leve op 

til gældende lovgivning, herunder fol-

keskoleloven. Med andre ord står vi på 

”afgrundens rand” og politisk handling 

er påkrævet.

På andre områder står kommunes po-

litikere i kø for at tildele millioner for 

at gøre Næstved til en attraktiv by at 

bosætte sig i. På samme måde bør sko-

leområdet ses som en investering i 

såvel børnenes fremtid som i at 

fremme tilflytning til Næstved. 

Politikerne i fx Faxe og Odsherred Kom-

muner har erkendt, at der skal mere end 

”skåltaler” til for at skabe bedre ram-

mer for kommunens folkeskoler. I de to 

kommuner er skolerne tilført penge, så 

lærernes undervisningsforpligtigelse 

kan sænkes. Samtidig er der i begge 

kommuner indgået fornuftige arbejds-

tidsaftaler. Begge dele til gavn for kva-

liteten af undervisningen og lærernes 

arbejdsmiljø. Det er hævet over enhver 

rimelig tvivl, at sådanne tiltag i Næst-

ved er nødvendige for at fremtidssikre 

kvaliteten af byens folkeskoler. 

Alle i og omkring skolerne i Næstved 

knokler med at skabe de bedste resul-

tater for eleverne. Nu er det byrådets 

tur til at komme i arbejdstøjet og træffe 

de nødvendige beslutninger, så skolerne 

har de økonomiske rammer, der mulig-

gør, at der kan leves op til gældende 

lovgivning. 

OK15 AFSTEMNINGS-

RESULTAT

Landsresultat

Stemmeprocent: 77,3

Ja-stemmer: 70,1%

Nej-stemmer: 29,9%

Næstved resultat

Stemmeprocent: 81,7

Ja-stemmer: 66,4 %

Nej-stemmer: 33,6%
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1. januar 2015 tiltrådte Lars Nedergaard 

som centerchef for Center for Uddan-

nelse (CUD) i Næstved kommune. Lars 

Nedergaard blev uddannet lærer i 1989 

og har siden arbejdet inden for skole-

væsenet i Næstved, først som lærer på 

flere skoler, senere som skoleder bl.a. 

på Kalbyrisskolen. Lars Nedergaard har 

desuden i en årrække været tillidsrepræ-

sentant og i Kredsstyrelsen i Næstved 

Lærerkreds. 

Hvad er dine vigtigste visioner i dit 

nye job som skolechef?

”Det vigtigste for mig både ude på de 

enkelte skoler, blandt lederne og på 

CUD, er at få skabt en sammenhængs-

kraft og en synergieffekt. Det kræver, 

at alle bidrager til fællesskabet. Det at 

få skabt noget fælles, det at hjælpe 

hinanden, når tingene bliver svære, det 

at kunne udvikle sammen, det er no-

get af det allervigtigste for mig. Man 

skal væk fra den privatpraksis, som der 

var en del af før i tiden. Det er vigtigt, 

at både ledere og lærere bliver rigtig 

gode til at dele, ikke mindst fordi alle 

er pressede, og ikke mindst på grund af 

det høje undervisningstimetal, vi har, i 

Næstved Kommune. Man er først lyk-

kedes, når man er i stand til at spille de 

andre gode”.

fem spørgsmål
Hvad synes du, er det vigtigste i 

Fælles Forståelse som afløser for 

Anbefalingerne? 

”Anbefalingerne var det muliges kunst. 

Alle har været i tvivl om, hvordan de 

rammer, der var givet, skulle udfyldes. 

Vi er i gang med første år med en ny sko-

lereform og Lov 409. Vi er alle - lærerne, 

DLF, skolelederforeningen, lederne og 

Center for Uddannelse - blevet klogere. 

I Anbefalingerne var det understreget, 

at tingene skulle drøftes og afklares. I 

Fælles Forståelse er der mere man skal, 

som ikke kan vælges fra. Der skal ska-

bes nogle rammer og vilkår, så man ved, 

hvor man står. Jeg synes vi med Fælles 

Forståelse har skabt en bedre base for 

at løse opgaverne og udføre arbejdet. 

Det skal ikke være for meget varm luft 

i ringbind”. 

Hvordan ser du tillidsrepræsentan

tens rolle i forhold til at skabe et godt 

arbejdsmiljø og en velfungerende 

skole?

”Tillidsfolkene er Lærerkredsens folk. 

Det er dem, der er ude på skolerne. Det 

er dem, der i det daglige har dialogen 

Lars Nedergaard – ny skolechef i Næstved Kommune.

Jeg synes vi med Fælles 
Forståelse har skabt en 
bedre base for at løse 
opgaverne og udføre 
arbejdet. Det skal ikke 
være for meget varm 
luft i ringbind. 
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fem svar
Hvordan kan Næstved Kommune 

fastholde og tiltrække uddannede og 

kvalificerede lærere til skolerne?

”Jeg kunne ønske mig en bedre økonomi 

i Næstved Kommune og et lavere un-

dervisningstimetal. Jeg anerkender, at 

lærerne er pressede. Nogle mener, vi er 

ude over kanten, men vi er i hvert fald 

til kanten af, hvad vi kan forvente af 

lærernes undervisningstimetal. Når vi 

står, hvor vi gør, hvad kan vi så gøre? 

Jeg tror, at det i høj grad handler om, 

at der imellem ledelse og medarbejdere 

skal skabes nogle rammer, inden for 

den lovgivning der er. Det handler om 

fleksibilitet og gennemsigtighed. Det 

er jo det, der har gjort lærerne til det 

de er, og skabt det skolevæsen vi har. 

Der skal være mulighed for at tilpasse 

det til den enkelte lærer. Desuden er det 

vigtigt at være opmærksom på trivslen 

ude på skolerne, det handler dels om ar-

bejdsforhold, men også om, hvordan vi 

omgås hinanden. Vi har en forpligtigelse 

til at kere os om det sociale”.

Der er varslet krav om store bespar

elser i Næstved Kommune. Kan nogle 

skoler pga. af dårlig økonomi blive 

tvunget til at sætte undervisnings

tiden endnu højere op?

”Undervisningstimetallet, som er tæt 

på 27 lektioner kan ikke sættes længere 

op. Så kan vi ikke løse opgaven. Det vil 

betyde dårligt arbejdsmiljø, øget sy-

gefravær, og at lærere søger væk fra 

branchen. Skolerne bliver ikke presset 

af mig til at holde økonomi ved at skrue 

timetallet yderligere op, der er allerede 

skruet helt op for den knap. Men økono-

mien bliver yderligere trængt de næste 

år, så vi bliver nødt til at se på, hvordan 

kan vi gøre tingene anderledes, det kan 

være fx faglige samarbejder imellem 

skolerne”.

Lars Nedergaard

Født 1966. Bor i Næstved med 

sin familie

1989 - Uddannet lærer fra Vor-

dingborg Seminarum 

1989 – 2006 – Lærer i Næstved 

Kommune bl.a. på Lille Næstved 

skole

2002-2006 – Tillidsrepræsentant 

på Lille Næstved skole

2004-2006 – Kredsstyrelsen, 

Næstved Lærerkreds

2006-2010 – Skoleleder ved Mar-

gretheskolen

2010-2014 – Skoleleder ved Kal-

byrisskolen og konstitueret leder 

bl.a. på Holmegaardskolen

Privat er Lars sportsentusiast 

Han har igennem en lang år-

række været håndboldtræner i 

hhv. Næstved og på Færøerne, 

hvor han bl.a. var landstræner 

fra 2001-2004.

Vi håbede nok på, at 
det ikke var nødven-
digt at sætte et tal på 
de tillidsvalgtes tid til 
arbejdet. Men det har 
desværre vist sig at 
være nødvendigt.

Almindelig sund og 
fornuftig ledelse er at 
sikre, at de tillidsvalgte 
- som alle andre - har 
ordentlige arbejdsfor-
hold.

med lærerne og står for Faglig Klub. De 

er selvfølgelig vigtige for Lærerkredsen, 

men de er også vigtige for lederne og for 

CUD, for tillidsrepræsentanten er lede-

rens nærmeste samarbejdspartner. TR-

rollen er ikke en lille biting, men en vigtig 

rolle. Fælles Forståelse er et ben, men 

det er også vigtigt, at der er en ramme 

for de tillidsvalgtes arbejde. Det er ikke i 

orden, at der ikke er den fornødne tid til 

arbejdet. Jeg har været tillidsrepræsen-

tant, og så er det endda en sværere tid i 

dag. Når vi vil sammenhæng og synergi, 

så skal der være en vis lighed på sko-

lerne på nogle punkter. Vi håbede nok 

på, at det ikke var nødvendigt at sætte 

et tal på de tillidsvalgtes tid til arbej-

det. Men det har desværre vist sig at 

være nødvendigt. Det er derfor et klart 

signal, vi sender, at der er sat tal på de 

tillidsvalgtes tid til arbejdet. Alminde-

lig sund og fornuftig ledelse er at sikre, 

at de tillidsvalgte - som alle andre - har 

ordentlige arbejdsforhold. At give dem 

dårlige arbejdsforhold, så de ikke kan 

udføre deres arbejde, er at skyde sig 

selv i foden for boomerangen kommer 

direkte tilbage igen. Samarbejdet med 

Lærerkredsen har været supergodt, og 

det skal det fortsætte med at være. 

Selvfølgelig har vi hver vores interesser, 

men vi skal vide, at det er det samme, 

vi kæmper for”.
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Lærerkredsens samarbejde med Næst-

ved Kommune har i år især drejet sig 

om Lov 409 – og implementering af 

skolereformen. En af de tilbageven-

dende drøftelser har været skoleårets 

planlægning for indeværende år, og 

hvilke forbedringer der bør være fokus 

på ift. det kommende skoleår. F.eks. 

kom opgaveoversigterne nogle steder 

meget sent ud og blev løbende ændret, 

uden den aftalte dialog. Desuden har vi 

problematiseret den enkelte lærers op-

gørelse af arbejdstiden. Det handler for 

den enkelte lærer både om løn og kor-

rekt opgørelse af præsteret arbejdstid. 

Det er problemstillinger og udfordringer 

Næstved Kommune har taget alvorligt.

CUD, Skolelederforeningen og Næst-

ved Lærerkreds var enige om, at der 

for kommende skoleår skulle ske kon-

krete forbedringer ift. 2014/15. På den 

baggrund og med udgangspunkt i nu-

værende Anbefalinger, blev Fælles For-

ståelse udarbejdet i fællesskab mellem 

de tre parter. Følgende er eksempler på 

forbedringer og elementer, der skal være 

til stede i planlægningsfasen, og som 

skal afklares på den enkelte skole. 

”Fælles forståelse for skoleårets plan

lægning og lærernes arbejdstid”.

• For at sikre bedst mulig kvalitet i 

undervisningen værner lærere og le-

delser om den planlagte forberedel-

sestid

• Undervisningsopgaverne samles 

mest muligt

• Ledelsen er løbende opmærksom på 

lærernes præsterede arbejdstid

• For hver lærer udarbejdes en tilste-

deværelsesoversigt med angivelse af 

arbejdsdage og dagenes længde

• Den skriftlige opgaveoversigt ud-

arbejdes af lederen med baggrund i 

en dialog mellem lærer og leder, og 

opgaveoversigten skal være klar fire 

uger før skoleårets start 

• Forventningerne til teamsamarbej-

det drøftes og afklares med alle in-

teressenter

• Forventningerne til samarbejdet med 

andre faggrupper og eksterne parter 

drøftes og afklares

• Ledelsen og de tillidsvalgte drøfter 

og afklarer processen for den over-

ordnede opgavefordeling, så det sker 

i åbenhed og med gennemsigtighed

• Fokus på en god mødekultur med de 

tillidsvalgte, der løbende skal under-

støtte samarbejde mellem skolens 

ledelse og medarbejderne

Det er erfaringerne fra det forgangne 

år, der har ført til en mere konkret be-

skrivelse af, hvad der skal tages højde 

for og afklares på den enkelte skole. Re-

sultatet ændrer ikke på Næstved Kom-

munes økonomiske situation, men det 

bør gennem den fælles forståelse være 

muligt, at forbedre den enkelte lærers 

arbejdssituation. 

”Fælles forståelse for skoleårets plan-

lægning” blev fremlagt for skoleledere, 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmil-

jørepræsentanter på en fælles tema-

dag d. 19. februar 2015. Skolechef Lars 

Nedergaard stod for den overordnede 

gennemgang og understregede, at ar-

bejdspapiret forpligter, så der skabes 

konkrete forbedringer for den enkelte 

lærer. 

Læs hele forståelsespapiret på: 

www.næstvedlærerkreds.dk/nyhe-

der/2015/februar/faelles-forstaaelse

fælles forståelse 
- for skoleåret planlægning og lærernes arbejdstid.

  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

 1 06B MAT 09A MAT 09A MAT 09B DAN

 2 06B MAT 09B DAN 09A MAT 09B DAN

 3 09B DAN 09B SAM 06B MAT 09A SAM 06B MAT 

 4 09B DAN 09B SAM 09A SAM 06B MAT 

 5 09B HIS 09B ENG 09B DAN 09B ENG

 6 09A MAT 09B ENG 09B DAN

 7 09A MAT 09A HIS

  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

1 09A MAT 09B DAN 09A SAM 09A MAT

2 09A MAT 09B DAN 09A SAM 09A MAT 06B MAT

3 09B DAN 09B SAM 06B MAT

4 06B MAT 09B DAN 09B SAM

5 06B MAT 09B ENG

6 09B ENG 09A MAT 09B DAN 09B DAN

7 09B ENG 06B MAT 09B HIS 09B DAN

8 09A HIS

Samme undervisningsopgaver - med spredt og samlet forberedelsestid.
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Ytringsfrihed og tavshedspligt

Den 19. februar afholdt Næstved Lærer-

kreds den årlige temadag for samtlige 

tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø-

repræsentanter og skoleledere. Et af 

dagens oplæg handlede om ytrings-

frihed som offentlig ansat i Næstved 

Kommune. Centerchef for HR Poul Erik 

Sehested Kristensen og Kredsformand 

Thomas Andreasen stod for oplægget. 

Nogle af de vigtigste pointer var:

- Som offentligt ansat er du særligt in-

viteret til at ytre dig i det offentlige 

rum

- Offentlige ansatte er til daglig tæt på 

de udfordringer og muligheder som 

hverdagen bringer og har derfor en 

viden, som er vigtig at dele 

- Man skal som offentligt ansat altid 

være opmærksom på, hvor græn-

serne for ytringsfrihed går. Det dre-

jer sig fx om injurier og tavshedspligt 

ved personsager.

Langtidsfriske medarbejdere

Eftermiddagens program bød på et 

foredrag med titlen ”Fra Battlemind til 

Safemind” af foredragsholder, forfatter 

og trivselsekspert Henrik Krogh. 

Henrik Krogh præsenterede bl.a. be-

grebet langtidsfriske medarbejdere. De-

finition på en langtidsfrisk medarbejder 

er medarbejdere, som har under fem da-

ges sygefravær to år i træk. Ud over at 

de langtidsfriske sjældent er syge, er de 

også – ifølge Henrik Krogh – kendeteg-

net ved som regel at være i godt humør 

og gode til at løse de problemer, som 

opstår i løbet af en arbejdsdag. 

I dag føres der statistikker over syge-

fravær. Henrik Krogh påpeger, at der bør 

større fokus også på de langtidsfriske 

medarbejdere på arbejdspladserne, så 

hele personalegruppen i højere grad ind-

drages i analysen af trivsel på arbejds-

pladsen. 

temadag om arbejdsmiljø 
i næstved lærerkreds 

Centerchef for HR i Næstved Poul Erik 

Sehested Kristensen.

Skoleledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter deltager i Næstved Lærerkreds' årlige temadag.
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I juni 2014 indgik Herlufsholm Skole 

og Næstved Lærerkreds en aftale om 

arbejdstiden for lærerne på skolen. 

Aftalen løber frem til juli 2016 og har 

betydet, at der er klare rammer om læ-

rernes arbejdstid, og ingen lærere har 

i år mere end 18 (24 lektioner)  under-

visningstimer. 

Tillidsrepræsentant Lykke Winther Kjer, 

arbejdsmiljørepræsentant Mads Kjær 

Rasmussen og skoleleder Anne-Louise 

Boelsmand er i gang med at evaluere af-

talen med henblik på en fortsættelse af 

aftalen i kommende skoleår.

Det var et godt samarbejde og dialog 

imellem de tre samarbejdspartnere, der 

gjorde det muligt at lave en aftale med 

Næstved Lærerkreds i juni 2014. Det var 

en længere proces, hvor de tillidsvalgte 

arbejdede fra skoleårets begyndelse på 

en arbejdstidsaftale i løbende dialog 

med skolens ledelse, lærerne og Næst-

ved Lærerkreds. 

”Vi var enige om, at Lov 409 ikke 

passer til en kostskole som Herlufs-

holm”, fortæller Lykke. ”Vi har en del 

weekendarbejde, da vi har undervisning 

hver anden lørdag. En stor del af vores 

kostelever kommer langvejs fra, så hver 

anden weekend har vi hjemrejseweek-

end, hvor der er fri lørdag til mandag, 

og hver anden weekend har vi almindelig 

skoledag om lørdagen. Desuden er sko-

len kendetegnet ved traditioner. Det er 

f.eks. baller lørdag aften på de forskel-

lige klassetrin, hvor lærerne deltager 

sammen med elever og forældre”.

Skoleder Anne Louise Boelsmand 

var også fra begyndelsen indstillet på 

at lave en aftale, der gav mening både 

for lærere og for skolens virke.

”Vi havde vores tillidsrepræsentant, 

arbejdsmiljørepræsentant, viceskole-

leder og mig selv som skoleleder med i 

processen hele vejen. Der er ikke noget 

ind-under-gulvtæppet i aftalen, den er 

åben og synlig for alle. Det er ikke le-

delsen, der har siddet og strikket noget 

sammen. Vi har været ligeværdige hele 

vejen i processen. Det vigtigste ved 

aftalen er at skabe en klar og tydelig 

ramme for det arbejde, som lærerne skal 

udføre. En tryghedsramme med klart 

definerede opgaver. Hvis ikke trivslen 

er i top, så får vi ikke heller ikke det, vi 

har brug for fra lærerne”, understreger 

Anne-Louise. ”Det er indiskutabelt, at 

god trivsel, og at man går glad på ar-

bejde er med til at motivere, så man 

yder en indsats, der måske er lidt ud 

over det sædvanlige, og det oplever jeg 

bestemt, at lærerne gør. Vi giver tid til 

arbejdet, da vi forventer høj kvalitet. 

Det forventer vores brugere også. Kva-

litet koster tid, det kan vi ikke løbe fra”. 

Gennemsnittet for lærernes under-

visningstid ligger på 14 timer om ugen, 

og ingen lærere har i år mere end 18 ti-

mers undervisning, svarende til 24 lek-

tioner. Lærerne har en del andre funk-

tioner som fx bibliotekar, studievejleder, 

læsevejleder og div. tilsynsopgaver. Alle 

opgaver er anført detaljeret med tidsan-

givelse af forventet tidsforbrug på op-

gaveoversigterne fra årets begyndelse, 

så den enkelte ved præcis, hvad årets 

opgaver består i. Mads er ikke i tvivl om, 

at det har betydning for arbejdsmiljøet. 

herlufsholm skole 
– en aftale for kvalitet og trivsel.

Herlufsholm Skole

Herlufsholm Skole var oprinde-

ligt et kloster, der blev stiftet 

i 1135. I 1535 blev Herlufsholm 

Skole grundlagt af Herluf Trolle 

og Birgitte Gøye. I maj 2015 fej-

rer Herlufsholm Skole dermed 

sit 450 års jubilæum. I dag er 

Herlufsholm Skole en dag- og 

kostskole for både piger og 

drenge. Der er 275 elever i grund-

skolen fra 6.-10. klasse, hvor der 

er ansat i alt 27 lærere (nogle 

på nedsat tid) Desuden er der 

en gymnasieafdeling med godt 

300 elever. 
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”Der er afsat ½ times forberedelse til 

hver times undervisning, samt en ba-

sistid på 40 timer. Desuden er der fra 

begyndelsen af året lagt ekstra 25 ti-

mer til hver lærer til det uforudsete, da 

det er umuligt at forudse alle møder og 

opgaver. Til lærere i de ældste klasser er 

der ekstra rettereduktion. Det hænger 

sammen med, at der i 9. og 10. kl. er krav 

om 10 afleveringer årligt i dansk, mate-

matik og engelsk, som der gives ekstra 

tid til. Der bruges også en del tid på ka-

raktergivning. Alle elever får karakterer 

tre gange årligt. Der afholdes et lærer-

forsamlingsmøde, hvor alle lærere er til 

stede og hører alle elevers karakterer og 

byder ind med justeringer og relevante 

kommentarer”. 

På skolen er der indrettet lærerar-

bejdspladser, som lærerne kan benytte. 

Men der er også mulighed for at lægge 

forberedelse hjemme. Det afgør den en-

Arbejdstid for lærere 

i Herlufsholm Grundskole

• Ingen lærere har i skoleåret 

2014/15 mere end 18 under-

visningstimer (24 lektioner) 

om ugen

• Der gives 33% pausetid til 

hver time fx ved 18 uv. timer 

600 x 0,33 = 198  

• Egentid (forberedelse og ef-

terbehandling) 40 timer + ½ 

time pr undervisningstime  

• Ekstra disponibel pulje 25 ti-

mer pr medarbejder

• Nye medarbejdere får ekstra 

50 timer i de første tre skoleår

• Akkorder for den enkelte læ-

rer er fx rettereduktion, tilsyn 

og vejlederfunktioner.

kelte lærer, og der er enighed om, at det 

er en fordel både i forhold til lærernes 

arbejdsmiljø og trivsel, men også for 

kvaliteten af forberedelsen og arbejdet 

som helhed. 

”Vi opererer ikke med tilstedeværel-

sespligt”, forklarer Anne-Louise. ”Alle 

er her dog hver onsdag eftermiddag, så 

man ved, at når du skal mødes med kol-

leger, så er de her onsdag. Alle møder er 

lagt ind fra skoleårets start, så de ikke 

kolliderer. Vi har indrettet arbejdsplad-

ser til vores lærere, så de, der ønsker at 

forberede sig på skolen, har muligheden, 

og de, der ønsker at tage hjem, kan gøre 

det. Der ligger en lille snert af mistillid 

til min medarbejdere, hvis jeg hele tiden 

skal holde øje med og registrere deres 

arbejdstid. Jeg vil meget hellere bruge 

min tid på at arbejde med pædagogisk 

udvikling. Vi er her for at lave god skole, 

derfor er det vigtigt”.

Fra venstre tillidsrepræsentant Lykke Winther Kjer, arbejdsmiljørepræsentant Mads Kjær Rasmussen og skoleleder Anne-Louise 

Boelsmand.
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I forbindelse med vinterens gennemfø-

relse af Arbejdspladsvurderinger (APV) 

på skoleområdet, har Næstved Lærer-

kreds sat fokus på specielt to store ud-

fordringer:

• Alt for mange lærere føler sig presset 

på mængden af opgaver ift. den tid 

de har til rådighed til at udføre arbej-

det. 

• Alt for mange lærere føler sig i kon-

flikt mellem arbejde og privatliv. 

Disse to problemstillinger har vi, via 

vores pladser i område-MED i Næstved 

Kommune, fået sat på dagsordenen og 

dermed synliggjort over for Næstved 

Kommune. Vi vil selvfølgelig arbejde for 

at forbedre arbejdsforholdene for alle de 

medarbejdere, vi repræsenterer i kreds 

61. Det vil bl.a. ske via samarbejdspapi-

ret Fælles Forståelse og de ”rettesnore”, 

der nu ligger for skoleårets planlægning. 

 

Hjælp til reducering af 

psykisk betinget sygefravær

Psykiatrifonden har udviklet et nyt 

værktøj til arbejdspladser, der ønsker 

at reducere det psykisk betingede sy-

gefravær. En app, som kaldes Howdy 

APV

arbejdsmiljø i næstved 
lærerkreds forår 2015 

stiller 1-2 gange om måneden 5 hurtige 

spørgsmål til den enkelte medarbejder 

om bl.a. søvnkvalitet, humør og motiva-

tion. Efter et par måneder spørges alene 

ind til søvnkvaliteten, da søvnproblemer 

som regel er det første og tydeligste 

tegn på mistrivsel. 

Man ved, at ca. 50% af det langvarige 

sygefravær i Danmark er psykisk betin-

get. Psykiatrifonden skriver også, at 

20% af danskere på et tidspunkt har 

løjet om årsagen til en sygemelding og 

angivet en fysisk sygdom, hvor årsagen 

faktisk var psykisk mistrivsel. Vi ved 

også, at ca. 1/3 af det langvarige syge-

fravær over tre uger skyldes faktorer i 

arbejdsmiljøet.

Alle kan downloade App én fra iTunes og 

Android. Man skal dog som arbejdsplads 

tilmelde sig ordningen, hvorefter den 

enkelte medarbejder får et brugernavn 

og en adgangskode.

Du kan læse mere om denne nye Howdy 

app på hjemmesiden www.pykiatrifon-

den.dk

Arbejdsudygtighed 

– hvad betyder det?

En lærer kommer, i forbindelse 

med en fastholdelsessag af en 

elev, galt afsted. Han bliver kørt 

på skadestuen og får her kon-

stateret et mindre brud i sit ven-

stre håndled. Læreren møder på 

arbejde næste morgen og føler 

sig rimeligt klar. Han aftaler med 

skolelederen - med baggrund i 

gårsdagens hændelse - at han 

fritages for undervisningstimer 

den næste uge, og at han får for-

skellige administrative opgaver 

omkring skema o. lign. i stedet.

Selv om læreren ikke er syge-

meldt, skal hændelsen alligevel 

anmeldes som en arbejdsskade. 

Ulykker som har medført ar-

bejdsudygtighed svarende til 

mindst én dag skal anmeldes til 

Arbejdstilsynet.

Det afgørende er således ikke 

om den tilskadekomne faktisk 

er sygemeldt næste dag, men 

om skadelidte vil kunne udføre 

sit normale arbejde.

Det vil sige, at sættes den ska-

delidte til andet arbejde, som 

følge af ulykkeshændelsen, end 

det arbejde vedkommende el-

lers ville skulle udføre, og varer 

denne arbejdsudygtighed en dag 

eller mere, så skal ulykken an-

meldes til Arbejdstilsynet. 

Identifikation
og kortlægning

Opfølgning
på handlingsplan

Beskrivelse
og vurdering

Prioritering
og handlingsplan

Inddragelse
af sygefravær
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Cevea har etableret en uddannelse med 

det formål at udvikle og støtte talent-

fulde meningsdannere. Målet er at 

klæde fremtidens debattører, organisa-

torer, ledere og aktivister på til at være 

aktører, der bliver hørt i vores samfund. 

I efteråret 2015 begyndte 24 lærere på 

uddannelsen, der forløber over 4 kursus-

gange á 3-4 dages varighed. En af dem 

er Asta Lantz fra Næstved Lærerkreds. 

Asta Lantz er uddannet på Silkeborg 

Seminarium og desuden Cand. Pæd. i 

dansk didaktik. Hun har været lærer i 

22 år og arbejder på Holmegaardskolen, 

hvor hun er udskolingslærer. Asta søgte 

meningsdanneruddannelsen, fordi hun 

mener, at debatten om folkeskolen bør 

være mere nuanceret.

Læs her et af hendes indlæg, som findes 

på blogsitet skolenindefra.dk

meningsdanner-
uddannelsen
De har en mening og deres meningers mod…

Som et led i et toårigt EU-støttet pro-

jekt sidder 54 elever og 8 lærere fra 

Finland, Tyskland, Letland og Danmark 

samlet for at høre elever fra de enkelte 

lande fortælle om deres land.

De tyske elever er nervøse. Deres 

hænders rysten forplanter sig til det 

papir, de med spinkle stemmer læser 

op fra. Det kræver tydeligvis en kæmpe 

overvindelse for dem at gennemføre. 

Men de gør det!

De finske elever beder om, at deres 

lærer står lige bag dem, så han kan 

hjælpe dem, når de går i stå. Det gør de 

ofte, når de engelske ord driller eller er 

for svære at udtale, men med læreren 

som sufflør kommer de helskindet igen-

nem.

Selvfølgelig har de danske elever 

også været nervøse undervejs i proces-

sen, men det er de ikke længere. Nu er 

de klar og går til opgaven med selvsik-

kerhed og overbevisning.

Midt i de danske elevers fremlæggel-

ser kommer en finsk og en tysk lærer 

hen til mig og spørger, om ikke de dan-

ske elever kan sænke niveauet, så deres 

kan forstå, hvad der bliver sagt.

I forliget omkring Folkeskolerefor-

men har partierne sagt, at danske elever 

ikke er dygtige nok, at det faglige niveau 

ikke er højt nok og at Folkeskolen ikke 

i tilstrækkelig grad udnytter elevernes 

potentiale. Men vore elever ER dygtige. 

Det havde jeg ikke behøvet at få besøg 

fra det store udland for at opdage. Det 

vidste jeg godt i forvejen.

Så Antorini, lad nu være med at tale 

skolen ned. Tal den op i stedet.

Selvfølgelig kender du ikke min hver-

dag, men så spørg. Kom og besøg mig i 

min daglige undervisning. Du skal være 

så velkommen.

Vi må have respekten tilbage, for 

danske elever er bedre end deres ry!

Kunne I ikke få jeres elever til at sænke niveauet, 
så vore har en chance for at følge med? af ASTA LANTZ

Cevea er en uafhængig centrum-venstre tænketank, der har til formål at ud-

vikle ideer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab. 

 

Asta Lantz sammen med sine elever Dina Maretti Andersen og Mikkel Nielsen.
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Skoleledere, tillidsrepræsentanter 

og arbejdsmiljørepræsentanter 

samarbejder - her på Næstved 

Lærerkreds’ temadag.


