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

Pia Sundberg
Holmegaardskolen
Tlf. 55 53 24 00
Email: psun@dlf.org

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

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

Søren Eriksen
Herlufmagle Skole

Troels Schrøder
Ll. Næstved Skole

Søren Eriksen
Kredsstyrelsesmedlem

Lena Øster
Sagsbehandler, kredskontoret

Pia Sundberg
Næstformand, ansvarlig for pædagogisk 
udvalg, kongresdelegeret

Ea Kondrup
Sekretær, kredskontoret

Troels Schrøder
Kredsstyrelsesmedlem

Gerd Østergaard
Kursusansvarlig og redaktør Kredsbladet

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

Leif Reese Næsborg
Kasserer, arbejdsmiljøudvalg, kongres-
delegeret

ny kredsstyrelse
I begyndelsen af dette år, har der været udskiftning af to medlemmer i kreds-

styrelsen. 

Thomas er som de fleste bekendt genvalgt til hovedstyrelsen og udpeget 

som formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget og dermed medlem 

af forretningsudvalget. Arbejdet som medlem af forretningsudvalget er på fuld 

tid. Derfor er Thomas stoppet som kredsformand og medlem af kredsstyrelsen, 

Næstved Lærerkreds. Læs mere om Thomas fremtidige arbejde på s 10.

Jacob Svava Mortensen fra Holsted Skole har fået nyt arbejde som afdelingsle-

der i Faxe kommune pr 1. februar, og han er derfor også udtrådt af kredsstyrelsen 

med udgang af januar. 

Søren Eriksen, lærer og arbejdsmiljørepræsentant på Herlufmagle Skole, er 

indtrådt i kredsstyrelsen, da Søren blev valgt som 1. suppleant på generalfor-

samlingen i 2014. Troels Schrøder, lærer og tillidsrepræsentant på LI. Næstved 

Skole, er ligeledes indtrådt i kredsstyrelsen, da Troels blev valgt som 2. suppleant.

Lise-Lotte Horn Jakobsen er frem til generalforsamlingen konstitueret kreds-

formand og Pia Sundberg konstitueret næstformand efter Danmarks Lærerfor-

enings gældende regler. 

Husk generalforsamling 9. marts 2016 
Tilmelding til spisning senest 3. marts 
Læs mere på bagsiden og inde i bladet



Antallet af lærere, der forlader folke-

skolen, er steget med 31 procent på 

landsplan, siden Folketinget vedtog 

skolereformen og nye arbejdstidsreg-

ler. Det viser tal fra kommunernes og 

regionernes løndatakontor. Det er en 

alvorlig situation – og det er en pro-

blemstilling, vi også kender fra skolerne 

i Næstved. Årsagen er bl.a., at lærerne 

ikke længere finder det muligt at levere 

god undervisning. Den høje undervis-

ningsforpligtigelse - og mulighederne 

for at forberede og tilrettelægge god 

undervisning, har udfordret lærerarbej-

det markant de seneste år.  Det betyder, 

at engagerede lærere, der kunne have 

undervist i folkeskolen i mange år, søger 

væk til eksempelvis privatskoler – eller 

til en anden skole med væsentlig bedre 

vilkår. De ønsker at kunne leve op til 

egne forventninger om at være dygtige, 

fagprofessionelle lærere. 

Samtidig viser en ny undersøgelse 

fra januar 2016, at 75 % af landets kom-

muner har problemer med at rekruttere 

læreruddannede til de ledige stillinger 

i kommunen. Næstved Lærerkreds har 

deltaget i undersøgelsen. I indeværende 

skoleår har der også i Næstved været 

skoler, der har haft vanskeligheder med 

at besætte stillinger. Løsningen bliver 

uuddannede vikarer – eller at de ansatte 

lærere på skolen, må overtage undervis-

ningen for en kortere eller længere peri-

ode, indtil en permanent løsning findes. 

Lærere, der forsvinder fra folkeskolen 

– og udfordringerne i forhold til rekrut-

tering, er det vigtigste fokusområde i 

forhold til Folkeskolens udvikling i de 

kommende år.

Derfor er der også et stort behov 

for at søge mulighederne og drøfte 

rammerne for, hvordan der skabes at-

traktive arbejdspladser på skolerne i 

Næstved.

Lærerkredsen har sammen med Sko-

lelederforeningen og Næstved Kom-

mune netop gennemført en evaluering 

af den Fælles Forståelse om arbejdstid. 

Der er i forlængelse heraf udsendt brev 

til alle lærerne om resultatet af evalu-

eringen. Evalueringen viste bl.a., at den 

Fælles Forståelse, der er aftalt mellem 

CUD, skolelederforeningen og Næstved 

Lærerkreds, har skabt enkelte men vig-

tige forbedringer i indeværende skoleår 

– forbedringer der kan udbygges og ar-

bejdes videre med.

Af områder, der i indeværende år har 

udviklet sig en positiv retning, kan bl.a. 

nævnes:

- Lærere og børnehaveklasseledere 

oplever, at undervisningsopgaven er 

samlet mest muligt. Det har øget mulig-

hederne for at sikre sammenhængende 

forberedelse.

- Muligheden for fleksibel arbejdstid 

har været en stor forbedring i indevæ-

rende skoleår. Specielt på de skoler, hvor 

(fortsættes næste side)

formanden har ordet
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aftaler er formaliseret, opleves der en 

forbedring i forhold til lærernes og bør-

nehaveklasselederes vilkår.

Ovenstående positive udvikling skal der 

naturligvis arbejdes videre med. Der er 

også områder, som lærerne i undersø-

gelsen mener, der stadig har brug for 

øget fokus og handling:

- Opmærksomhed på lærerens meget 

høje gennemsnitlige undervisningsfor-

pligtigelse i Næstved Kommune:

- Klare rammer for ressourcer i for-

bindelse med efteruddannelse

- Mere præcis dialog mellem ledelse 

og lærere og børnehaveklasseledere om 

det forventede tidsforbrug i forhold til 

den samlede opgaveløsning.

På baggrund af denne evaluering bør 

vi have et fornuftigt fundament for de 

videre drøftelser, der gør det muligt i 

fællesskab at skabe fornuftige og at-

traktive rammer og vilkår for lærerne. 

Den 15. december 2015 vedtog byrå-

det en omfattende strukturændring 

for skolerne i Næstved Kommune. Det 

sker på baggrund af Næstved Kommu-

nes dårlige økonomi på skoleområdet. 

Områdeledelse er ikke løsningen, heller 

ikke på den grundlæggende dårlige øko-

nomiske situation Næstveds folkeskoler 

er bragt i. Forslaget til ny organisering 

af skolerne i Næstved Kommune viser 

med al tydelighed, hvor stort det øko-

nomiske problem er. Der er fortsat brug 

for en massiv investering i Næstveds 

folkeskoler.

Beslutningen medfører en række 

konkrete ændringer. Der skal bl.a. ske 

overflytninger af både elever og læ-

rere.  Lærerkredsen vil naturligvis i den 

kommende tid have den ændrede sko-

lestruktur i fokus. Vi vil konkret arbejde 

for, at der foreligger en gennemskuelig 

og tydelig procedure for overflytning af 

lærere, så lærerne kan føle sig mest mu-

ligt trygge i de forhold, der går forud for 

kommende skoleårs planlægning.  Pro-

ceduren skal være kendt af alle. Datoer 

og aftaler for det videre arbejde skal 

være tydelige.

Denne væsentlige ændring for en 

del læreres arbejdsliv, fører os automa-

tisk tilbage til min indledning. Næstved 

Kommune bør være meget opmærk-

somme på, hvordan den som kommune 

gør det attraktiv at være lærer i Næst-

ved Kommune.

Vi ved fra forskningen, at det, der har 

størst effekt på elevernes udbytte af 

undervisningen, er lærernes kvalifika-

tioner og engagement. En ændret orga-

nisering af folkeskolerne i Næstved skal 

derfor også ses i lyset af, hvordan ar-

bejdsforholdene udvikler sig for lærerne. 

Det er afgørende for elevernes udbytte 

af undervisningen, at Næstved kan re-

kruttere og fastholde det nødvendige 

antal kvalificerede lærere.
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valg til kredsstyrelsen

lise-lotte horn jakobsen
Kandidat til formandsposten

- Næstformand fra 2014 -2016 – Pt. Konstitueret kredsfor-

mand.

- Kredsstyrelsesrepræsentant Næstved Lærerkreds siden 

2004

- Kongresdelegeret siden 2008

- 12 års erfaring som tillidsrepræsentant på Herlufmagle 

Skole

- Næstformand i Område-MED

- FTF repræsentant i Hoved- MED

- Udvalgte arbejdsområder: Pædagogisk udvalg, arbejds-

miljøudvalget – Forhandlinger i forhold til arbejdstid m.m.

Min indgang til det fagpolitiske arbejde er, at det er accep-

tabelt at være medtænkende og kritisk konstruktiv - og at 

fagforeningen som fagligt fællesskab er nødvendig for ud-

viklingen af folkeskolen. 

Det er politisk vigtigt, at lærerne har en stemme. Det er læ-

rernes kompetence og faglige viden, der er kernen i folke-

skolen. Derfor skal lærernes vilkår og rammer være i fokus. 

Lærernes hverdag og behov er vores mandat til at handle.  Et 

af Næstved Lærerkreds vigtigste arbejdsområder er lærernes 

rammer og vilkår for at skabe god undervisning. Lærerne er 

de professionelle. Det er lærere, der skal undervise – og de 

ved hvad der skal til for at løfte opgaven. 

Vores fokus på fastholdelse af lærerne – og det at re-

kruttere lærere, er folkeskolens største udfordring i de kom-

mende år. Derfor er det helt centralt, at vi konstant arbejder 

for, at forholdene bliver forbedret – og tilpasset den virkelig-

hed, lærerne agerer og arbejder i. Dette gælder alle facetter, 

hvad enten det er arbejdstid, inklusion, arbejdsmiljø m.m.

Som kandidat til formandsposten vil jeg vægte den tætte 

kommunikation til medlemmerne meget højt. Vi skal sørge 

for, at afstanden fra virkelighedens skoleverden til kredsens 

arbejdsområder bliver så kort som mulig. Kommunikationen 

skal flyde begge veje. Og kommunikationen skal både foregå 

direkte og gennem vores vigtige og stærke arbejde med de 

tillidsvalgte. 

Nærhedsprincippet er altafgørende for vores politiske 

arbejde.

Næstved Lærerkreds skal bidrage til at kvalificere debat-

ten, være kritisk konstruktiv og medtænkende.

I år er det valggeneralforsamling, hvor 

der skal vælges seks kredsstyrelses-

medlemmer, heraf en formand og en 

næstformand. På denne og de følgende 

sider har vi samlet indlæg fra kandidater 

til kredsstyrelsen. Indlæg, der evt. kom-

mer efter bladets deadline, lægges på 

kredsens hjemmeside. Ifølge vedtæg-

terne kan opstilling til kredsstyrelsen 

ske helt frem til selve generalforsam-

lingen. 

På generalforsamlingen får alle kan-

didater mulighed for at præsentere og 

motivere deres kandidatur. 

Valgprocedure

Valgproceduren er beskrevet i kredsens 

vedtægter og hovedstyrelsen retnings-

linjer.

1. Valg af formand

2. Valg af 2 kongresdelegerede, som 

samtidig er medlemmer af kreds-

styrelsen

3. Af de 2 valgte, kongresdelegerede - 

vælges næstformand

4. Valg af 3 suppleanter for de kon-

gresdelegerede, som samtidig er 

medlemmer af kredsstyrelsen. Kan-

didater der ikke opnår valg er, så vidt 

de ønsker det, suppleanter til kreds-

styrelsen i den rækkefølge stemme-

tallet angiver.

Efterfølgende foretages valg af 1 revisor 

og 1 revisorsuppleant.

Læs om kandidaterne på denne og de 

næste sider…
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pia sundberg

leif reese næsborg

- Kandidat til Næstformandsposten

- Konstitueret Næstformand

- Kongresdelegeret 

- Kredsstyrelsesmedlem siden 2004

- Tillidsrepræsentant på Holmegaardskolen siden 2002

- Repræsentant for DLF i Område-Med

- Lærer på Holmegaardskolen på 28. år - alle år som dansk- 

og klasselærer og med undervisningserfaring 1. – 9. klasse

Igennem mange års arbejde som tillidsrepræsentant og 

kredsstyrelsesmedlem, og lige nu som konstitueret næst-

formand, har jeg en viden og indsigt i den økonomiske og 

politiske dagsorden, som jeg meget gerne fortsat vil stille 

til rådighed i Næstved Lærerkreds. I dialogen skal vi kunne 

matche de forhandlingsparter vi står overfor, derfor er kend-

skab til såvel den økonomiske som den politiske dagsorden 

vigtig. Det er nødvendigt vi fortsat står sammen i en fælles 

fagforening og tror på lærernes stemme ad den vej når det 

politiske niveau, og de indser, at uden os som medspillere 

er Folkeskolen ingenting. Når Næstved Kommune vil løfte 

skolernes faglige niveau er de nødt til samtidig at forbedre 

lærernes arbejdsvilkår for at kunne fastholde og rekruttere 

uddannede lærere, men lige så vigtigt for at give lærerne den 

nødvendige tid til forberedelse, så de er i stand til at levere 

god undervisning. Selvom vejen kan føles lang og skridtene 

kan være små, skal I ikke være i tvivl om, at jeg har lysten 

og motivationen for i samspil med den øvrige kredsstyrelse 

at gå hele vejen. Jeg lægger ikke skjul på humor er et vigtigt 

værktøj for mig, men jeg er heller ikke bleg for at stille de 

pågående spørgsmål. 

63 år, kasserer

- Lærer på Førslev Skole/Grønbroskolen/Borup Ris Skolen 

siden 1978

- Tillidsrepræsentant fra 1985 - 2015

- Sikkerhedsrepræsentant 1997-2003 og 2013 - 2015

- Medlem af kredsstyrelsen i Slagelseegnens Lærerkreds 

1996-2006

- Kasserer i Slagelseegnens Lærerkreds 1997-2006

- Kongresdelegeret for Slagelseegnens Lærerkreds 2002-

2006

- Medlem af kredsstyrelsen i Næstved Lærerkreds siden 

2006

- Kasserer i Næstved Lærerkreds siden 2006

- Kongresdelegeret i Næstved Lærerkreds siden 2008

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret.

I den kommende valgperiode vil jeg, hvis jeg bliver valgt:

Fortsat arbejde for at forbedre arbejdsforholdene for læ-

rerne. Der skal til stadighed være opmærksomhed på det 

fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så ingen bliver syge af at 

gå på arbejde.

Arbejde for aftaler på alle skoler. I indeværende valgpe-

riode er det lykkedes at indgå aftaler en del steder rundt om 

på skolerne. Denne udvikling vil jeg fortsat gerne være med 

til at understøtte, så alle lærere i kommunen kan omfattes 

af en aftale, der giver dem bedre arbejdsbetingelser end lov 

409, for at det professionelle lærerarbejde kan fremmes, til 

gavn for både skolen og den enkelte lærers arbejdsglæde.

Være med til at sætte skolen på dagsordenen, så den 

prioriteres højt af politikerne i kommunen. 

Prøve at videreføre min hidtidige arbejdsform, hvor jeg 

ser dialogen som den bedste konfliktløser. 

Stille min erfaring som kredskasserer til rådighed.
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gerd østergaard

søren eriksen

- Læreruddannet fra Vordingborg Seminarium i 1984 og 

Cand.comm. fra RUC i 2002

- Lærer i ca. 20 år, de sidste 12 år på Lundebakkeskolen i 

Toksværd. Undervist i 1.-9. kl. og har været klasselærer 

på alle klassetrin

- 12 års arbejde uden for folkeskoleområdet især som for-

fatter og som kommunikationsmedarbejder i bl.a. Mel-

lemfolkeligt Samvirke og Gyldendal

- TR på Lundebakkeskolen siden 2013

- I kredsstyrelsen, Næstved lærerkreds siden 2014

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen. 

Jeg har i den forgangne periode i kredsstyrelsen været 

kursusansvarlig og redigeret Kredsbladet. Det er et arbejde, 

jeg nu er godt inde i, og som jeg gerne vil fortsætte med, 

hvis jeg bliver valgt.  

Jeg vil i den kommende valgperiode fortsat arbejde for, at 

antallet af undervisningstimer sættes ned. Lærerne i Næst-

ved Kommune er stadig blandt de lærere, der har den største 

undervisningsforpligtigelse i landet. 

Desuden er det vigtigt, at der er ordentlig tid til den egent-

lige individuelle og fælles forberedelse, så det er muligt at 

gennemføre en undervisning af god kvalitet. Det er ikke 

mindst vigtigt i en tid, hvor klasseoptimeringen betyder, at 

den enkelte lærer får stadig flere børn at undervise og for-

holde sig til i hver klasse. 

Jeg vil arbejde for, at der laves aftaler om arbejdstid på 

alle skoler, ligesom det er sket på flere skoler i indeværende 

valgperiode. Alle lærere skal igen have mulighed for fleksi-

bilitet, så de selv kan tilrettelægge deres arbejde. Vi ved, at 

det både giver bedre arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde og øget 

kvalitet i undervisningen. 

Det er også væsentligt i forhold til at fastholde og rekrut-

tere lærere til folkeskolen, som bliver én af de allerstørste 

udfordringer i de kommende år.

Jeg er 49 år gammel og blev færdig som lærer i 2000. Inden 

da var jeg 14 år i forsvaret, samt det private erhvervsliv. 

I 2001 blev jeg ansat på Herlufmagle Skole.  Jeg har været 

AMR siden 2008, og siddet i Område-MED for skoleområdet 

siden 2012. Siden januar 2016 har jeg siddet som kredssty-

relsesmedlem i Næstved lærerkreds.

Lærerne har været gennem nogle hårde år, og det er på 

tide at vi får lidt ro, så vi kan hellige os kerneopgaven - at 

undervise. Hvis vi skal kunne løfte denne opgave, er det af 

afgørende betydning at vi får et arbejdsmiljø hvor vi kan føle 

os trygge og sikre, både nu og i fremtiden. I de fora hvor jeg 

sidder, har jeg altid påpeget vigtigheden i et godt og sikkert 

arbejdsmiljø, og det vil klart være mit primære fokuspunkt. 

Jeg vil også arbejde for, at lærerne i Næstved kommune får 

så lige og ens vilkår som muligt. 
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thomas erskov

maj-brit kusk

Mit navn er Thomas Erskov. Jeg er 33 år og arbejder på Flad-

såskolen, hvor jeg i år har varetaget rollen som arbejdsmil-

jørepræsentant. 

Trivsel og samarbejde er efter min mening meget vigtige 

parametre i lærergerningen. Jeg synes, det vil være spæn-

dende, at være en del af Næstved lærerkreds, hvor samar-

bejde med ledere, forvaltninger, kommuner m.m. kan være 

med til at påvirke og fremme dette for medlemmerne. 

Ligeledes vil jeg brænde for, at være en del af lærerkredsen 

og dermed også udviklingen for lærerne og medlemmerne 

i kommunen.

Jeg stiller op til valg til kredsstyrelsen i Kreds 61.

Jeg er AMR på Holmegaardskolen og har været det i 8 år. 

Jeg har været lærer i 21 år og har undervist fra 1. til 9. klasse. 

Jeg underviser pt i matematik og musik og er IT-vejleder. Jeg 

ved, hvornår der er brug for fagforeningen. Tilslutningen til 

vores fagforening er høj - på ca. 98 %, hvor tilslutningen 

mange steder er meget lavere. Det er vigtigt, at den bliver 

ved med at være høj, fordi vi som gruppe står stærkest, når 

vi er mange. Det betyder, at der bliver lyttet til os ved for-

handlinger mellem kreds og kommune. Jeg vil gerne være 

med til at opretholde den store tilslutning. 

Det skal være muligt at blive efteruddannet gennem hele 

lærerlivet. I Næstved kommune er det umuligt at komme 

på faglige flerdageskurser, i stedet bliver midlerne brugt på 

didaktisk efteruddannelse som medieret læring og aktions-

læring. Jeg vil arbejde for, at vi får muligheden for at komme 

på de faglige flerdageskurser igen. 

Der er vedtaget en ny struktur på skoleområdet, så vi efter 

sommerferien er 6 distriktsskoler. Jeg frygter, at nogle af 

os kan risikere at skulle være på flere matrikler i løbet af en 

arbejdsdag fx fordi vi har et særligt linjefag. Det er ikke godt 

arbejdsmiljø, og bør undgås.

Vores høje undervisningstimetal bliver sat ned med 15 ti-

mer pa. til næste år, et lille skridt den rigtige vej, det svarer til 

en halv undervisningstime om ugen. Det har højeste prioritet 

for mig at arbejde for lavere undervisningstimetal.
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22.-23. oktober 2015 var samtlige tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-

tanter på kursus på Hotel Storebælt. Én af oplægsholderne var Anders Bondo, som 

fortalte om, hvor Danmarks Lærerforening står i dag, og hvilke udfordringer organi-

sationen vil arbejde med fremover.

Desuden var der afsat tid til planlægning og samarbejde om kommende møde i 

faglig klub på de enkelte skoler.

TR/AMR INTERNAT
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thomas andreasen
I december 2015 blev Thomas Andreasen genvalgt til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. I januar blev 
Thomas udpeget som formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget, og han er dermed medlem af for-
retningsudvalget. Det er et arbejde på fuld tid. Det betyder, at Thomas - efter 14 år i kredsstyrelsen – er stoppet 
som kredsformand og som medlem af kredsstyrelsen. I den forbindelse har vi stillet Thomas tre spørgsmål om 
hans tid i kredsstyrelsen i Næstved Lærerkreds.

Hvordan har du oplevet udviklingen, 

siden du første gang blev valgt til 

kredsstyrelsen i 2002: 

”Udviklingen har været præget af en 

række centraliseringer. Fem mindre 

kommuner Fladså, Fuglebjerg, Glumsø, 

Holmegaard og Næstved blev lagt sam-

men til én større, nemlig Næstved Kom-

mune. Denne udvikling er helt tydelig 

på skoleområdet. Her er mindre skoler 

blevet nedlagt eller lagt sammen med 

andre skoler. De over 20 skoler, der var i 

2002, bliver her i 2016 til 6 store skoler. 

Det betyder, at flere og flere beslutnin-

ger træffes af færre og færre menne-

sker, men samtidig omfatter de samme 

beslutninger flere og flere lærere og 

elever.

Desuden er det karakteristisk, at skole-

ledere og lærere ikke har nær det samme 

pædagogiske råderum som tidligere. 

Det er egentlig paradokssalt, da et af ar-

gumenterne for de mange ændringer fx 

af skolestruktur og skolereform netop 

har været, at der skulle være et øget 

pædagogisk råderum til skolerne. Det 

decentrale ansvar er øget, men man har 

samtidig centraliseret beslutningerne 

om skolen. Det betyder, at man centralt 

fastsætter flere og flere konkrete mål, 

som alle skoler skal leve op til, men man 

decentraliserer ansvaret for at leve op til 

målene til skolerne.

 

Rollen som tillidsvalgt i Danmarks 

Lærerforening har også ændret sig 

på mange måde. Et generelt udvik-

lingstræk har været, at vi er gået fra, 

at vores fornemmeste opgave som til-

lidsvalgte tidligere var at kende regler 

og lovgivning og på baggrund af denne 

viden forhandle med arbejdsgiverne og 

efterfølgende præsentere resultaterne 

for medlemmerne. Nu skal vi i langt 

højere grad argumentere for og orga-

nisere de forandringer, vi og medlem-

merne ønsker. Det er på mange måder 

en spændende udvikling. Men det stiller 

store krav til vores kommunikation med 

medlemmerne og omverdenen. En til-

lidsrepræsentant kan ikke længere opnå 

resultater alene ved at være godt inde i 

overenskomster og lovgivning”. 

Hvad ser du som de vigtigste re-

sultater, Næstved Lærerkreds har 

opnået i din tid?

”I den tid jeg har været i Kredsstyrel-

sen, har der været massive besparelser 

på skoleområdet. Trods det er der aldrig 

blevet fyret lærere i Næstved på grund 

af besparelser.  
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åbent kursus

Desuden har vi opnået gode resultater 

i forhold til løn. Der var meget usikker-

hed omkring Ny Løn i begyndelsen. Jeg 

oplever, at vi har fået styr på både de 

konkrete forhandlinger, og indholdet af 

de aftaler, vi har indgået, er også ganske 

fornuftige.

Vi har i Næstved Lærerkreds en stærk 

og engageret TR-gruppe, der altid giver 

et aktivt modspil. 

Sidst men ikke mindst er det lykkes 

at få indflydelse på lærernes arbejdsvil-

kår i både 2014 og 2015, selvom KL og 

regeringen ønskede os hen, hvor peberet 

gror i 2013. Der er på flere skoler indgået 

fornuftige aftaler om vilkår, som under 

de givne snævre økonomiske rammer, 

forbedrer de arbejdsbetingelser lærerne 

har”.

Hvad består dit kommende arbejde i? 

”Som formand for Arbejdsmiljø- og or-

ganisationsudvalget vil jeg, som navnet 

også signalerer, i det daglige især ar-

bejde med medlemmernes arbejdsmiljø 

og organisationsudvikling - herunder 

også uddannelse og vilkår for de tillids-

valgte i Danmarks Lærerforening. I den 

forbindelse vil jeg også have en række 

opgaver, hvor jeg skal samarbejde med 

andre fagforeninger.

Som formand for Arbejdsmiljø- og orga-

nisationsudvalget er jeg også medlem 

af forretningsudvalget, som desuden 

består af Bjørn Hansen, Gordon Ør-

skov Madsen, Dorte Lange og Anders 

Bondo. Forretningsudvalget er nedsat 

af Hovedstyrelsen og behandler bl.a. 

sager om foreningens økonomi, admi-

nistration, repræsentationer og inter-

nationale forhold generelt. Derudover 

har udvalget en række rådgivende og 

koordinerende funktioner”.

Thomas Andreasen

Født 1977

· Lærer fra Haslev Seminarium 2001 

med fysik/kemi og samfundsfag som 

linjefag.

· Lærer på Glumsø Skole (nu Susålan-

det) fra 1. august 2001

· I kredsstyrelsen i Næstved Lærerkreds 

første gang i 2002,

· Næstformand 2004-2014

· Kredsformand 2014-2016

· Hovedstyrelsesmedlem siden 2010

På årets Åbne Kursus var 90 lærere fra Næstved Lærerkreds 

samlet 15.-16. januar på Hotel Storebælt i Nyborg. På pro-

grammet var som sædvanlig inviteret aktuelle oplægshol-

dere. Desuden var der lokal orientering fra Næstved Lærer-

kreds og god tid til socialt samvær fredag aften med kolleger 

fra egen og andre skoler. 

Fredag eftermiddag havde to af kursets oplægsholdere, Casper Rongsted og Rasmus Schiellerup fokus på alt det, der virker i den 

danske folkeskole under overskriften: Verdens bedste danske skole.
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Skovgården er et skole- og behandlings-

hjem, som ligger tæt på Fuglebjerg. Lov-

mæssigt er Skovgården et opholdssted 

med intern skole. 32 børn i alderen 6-16 

år er tilknyttet Skovgården, som har i 

alt 53 fastansatte. I den interne skole 

arbejder ni lærere og en skoleder, som 

også er læreruddannet. Desuden er der 

fire fuldtidsstillinger besat af pædago-

ger og pædagogiske medhjælpere. Bør-

nene undervises i alle Folkeskolens fag 

med det mål, at alle børn får mulighed 

for at udnytte deres potentiale og be-

står Folkeskolens Afgangsprøve. 

Skovgården er godkendt til 33 børn. 18 

af de 32 børn, som i dag er tilknyttet 

Skovgården er døgnbørn, som bor på 

stedet. De andre 14 børn bor hjemme 

eller i plejefamilier. De går i skole på 

Skovgården og har desuden et behand-

lingstilbud om eftermiddagen, hvor der 

er pædagoger, psykologer og social-

rådgivere tilknyttet. De fleste børn på 

Skovgården er drenge, men antallet af 

piger er stigende, og i dag er 1/3 af ele-

verne på Skovgården piger.

Hanne Dalsgaard, som i dag er forstan-

der, har arbejdet i alt 21 år på Skovgår-

den. Hun begyndte som afdelingsleder 

på en af boafdelingerne. Senere blev 

hun stedfortræder, inden hun tiltrådte 

som forstander i 2011. ”Kommuner i hele 

Danmark kan kontakte os, når de har et 

barn, som har brug for noget ganske 

særligt”, fortæller Hanne. ”Så kommer 

de her og går i vores interne skole. Før-

hen var der børn, som boede her og gik 

i en folkeskole uden for Skovgården. I 

dag er børnenes problemer af en sådan 

karakter, at de ikke kan være i en al-

mindelig fokeskole, derfor går de alle i 

vores interne skole her på Skovgården. 

Børnene er på den ene eller anden måde 

sårbare. Det kan der være mange årsa-

ger til. De har ofte ikke fået alt det, de 

har behov for. De skal bl.a. i skolesam-

menhæng lære at være sammen med 

andre, at høre efter og at kunne sidde 

og lytte.

Det er vigtigt, at børnene på Skov-

gården oplever, at deres hverdag og liv 

er så almindeligt som muligt. Selvom 

Skovgården er en behandlingsinstitu-

tion, skal børnene opleve at have en 

barndom og ikke en behandlingsdom. 

Det skal være godt at være barn på 

Skovgården – også selvom livet kan 

være vanskeligt og svært. Det er de 

voksne, som skal forstå børnene, og 

ikke børnene, der skal forstå de voksne”, 

slutter Hanne Dalsgaard.

Kasper Hincheli har været lærer på 

Skovgården siden 1999 og tillidsrepræ-

sentant siden 2005. Han har været med 

til forhandlinger om lærernes overens-

komst. ”Amtsinstitutionerne havde i 

sin tid en overenskomst med de selv-

stændige amtslige skoler for vidtgående 

specialundervisning, der hed protokol A, 

og det er den vi arbejder efter. Overens-

komsten ligner A08, og den har vi haft 

lige siden. Vi har ikke været under lov 

409”. 

Lærernes centralorganisation har 

forhandlingsretten på overenskomster 

på området. Skovgårdens aftale er gen-

forhandlet og fornyet - senest i 2014 - 

og den gælder frem til sommeren 2017, 

hvor den skal genforhandles.
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”Vi har en ledelse, som har forståelse 

for, at det var vigtigt at give lærerne og 

andre medarbejdere nogle ordentlige ar-

bejdsvilkår og som godt kan se menin-

gen i, at vi har ordentlig forberedelsestid 

og fleksibilitet i arbejdet. Det er jo også 

med til at tilgodese børnenes udvik-

ling”, pointerer Kasper. ”Vi værner om 

fleksibiliteten, som jo går begge veje. Vi 

planlægger og tilrettelægger selv vores 

forberedelse og deltager i møder, når der 

er brug for det. Der er tillid til at arbejdes 

laves, og det gør det. Vi skal leve op til 

folkeskoleloven og skolereformen. Der 

er meget faglighed i undervisningen 

Samtidig tager vi højde for, hvor bør-

nene er fagligt, men også socialt. Som 

udgangspunkt har vi 2-3 årgange sam-

men i hver klasse. Der er 4-8 børn i hver 

klasse, de yngste har vi i lidt mindre 

klasser. Ofte er det sådan, at jo ældre 

børnene er, jo bedre kan de fungere i lidt 

større grupper. Vi er altid to voksne og 

mindst én lærer, som har ansvaret for 

undervisningen”. 

Jeppe Lidsmoes, som har været arbejds-

miljørepræsentant siden 2012, tilføjer: 

”Vi tilstræber, at alle eleverne får en af-

gangsprøve. Det foregår i samarbejde 

med Borup Ris Skolen i Fuglebjerg, da 

det er en folkeskole, der skal stå for det 

rent praktiske omkring prøveafholdelse. 

Nogle børn klarer afgangsprøven i alle 

fag, andre får nogle af fagene. Enkelte 

elever, som ikke bliver klar til afgangs-

prøven, laver typisk et projekt som al-

ternativ til afgangsprøven”.  

På skolen dækker de 9 lærere hele fa-

grækken bortset fra fysik, som foregår 

på Borup Ris Skolen i Fuglebjerg med 

deres fysiklærer. Eleverne møder 8.15 

og har så 1 time og 3 kvarters under-

visning. Herefter er der ½ times pause. 

Herefter er der igen undervisning frem 

til kl. 13.00, hvor der er varm mad i spi-

sesalen og pause frem til 13.30. Her går 

så mellemtrinnet og overbygningen i 

skole igen og fortsætter undervisnin-

gen, mens de små har fri. 

”Vi har møde med personalet fra bo-

afdelingerne hver morgen, hvor vi får 

en briefing. Det kan fx være om børn, 

der har haft særlige udfordringer eller 

anden relevant information om det en-

kelte barn”, fortæller Jeppe. ”Børnene på 

Skovgården har helt særlige behov, som 

vi lærere også skal tage højde for i vores 

undervisning. Det er derfor vigtigt, at vi 

ikke kun har afsat tid til forberedelse, 

men også til samarbejdet med pæda-

goger og andre faggrupper om børnenes 

trivsel og udvikling”.

Historien om Skovgården

I 1870’erne var Leopold Budde 

forstander på døgninstitutio-

nen Holsteinsminde (det nuvæ-

rende Hjortholm) som var for de 

”vanskelige og fattige” børn. Han 

havde i en del år haft en drøm 

om at skille drenge og piger ad, 

men havde ikke midlerne til det. 

I 1889 testamenterede en sko-

mager Rasmussen 47.525 kroner 

og 29 øre til Holsteinsminde og 

byggeriet af Skovgården blev 

muliggjort. I 1890 vandrede 40 

piger dermed fra Holsteinsminde 

til Skovgården. De første 17 år 

havde Skovgården og Holsteins-

minde samme forstander, men 

i 1907 fik Skovgården sin egen 

forstander, Helene Askov. Frk. 

Askov var et retfærdigt og hjer-

tevarmt menneske. Hun ønskede 

at skabe et varmt og åbent hjem 

for de piger, der boede på Skov-

gården. Det er i den ånd, Skov-

gården fortsat fungerer. 

Fra venstre tillidsrepræsentant Kasper Hincheli, arbejdsmiljørepræsentant Jeppe Lids-

moes og forstander Hanne Dalsgaard.

Lærernes arbejdstid 

680 undervisningstimer

375 timer til forberedelse, egen-

tid som lærerne selv råder over

De resterende timer er tid til 

fælles forberedelse, supervision, 

elevtilsyn i frikvarterne, udar-

bejdelse af statusrapporter og 

elevplaner samt til møder med 

forskellige samarbejdsparter. 
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   Budget 2016   Budget 2015   Realiseret 
Indtægter
 Kontingentindtægter 3.160.000 3.281.000 3.188.897,50
 Administrationsbidrag SF  25.000 25.000 25.000,00
 Indtægt fra Akutfond  377.000 378.000 377.115,00
 Andre indtægter  - 282.000 332.793,02
 Renteindtægter  30.000 60.000 30.458,75
Indtægter i alt  3.592.000 4.026.000 3.954.264,27

UDGIFTER
Ansatte og KS
 KS-timer 1.346.500 1.771.500 1.776.345,05
 Sekretærløn 330.000 329.000 321.050,64
 Sagsbehandler 681.500 660.000 691.786,94
 Sociale bidrag ATP m.v. 11.000 10.000 10.421,50
 Lønsumsafgift 70.000 60.000 58.127,00
Ansatte og KS i alt 2.439.000 2.830.500 2.857.731,13

Drift kredskontoret
 Inventar/kopimaskine 18.000 28.000 8.809,34
 Husleje, lys og varme 182.000 182.000 177.415,38
 Telefon 38.000 45.000 36.569,56
 EDB 18.000 18.000 15.146,24
 Porto, papir mm 15.500 15.500 9.277,83
 Håndbøger mm 20.000 20.000 17.562,70
 Administration  70.000 70.000 62.782,53
Drift kredskontoret i alt 361.500 378.500 327.563,58

TR
 TR møder og dagkurser 130.000 130.000 131.740,24
 TR aviser, håndbøger m.v 120.000 120.000 106.154,00
TR i alt 250.000 250.000 237.894,24

Medlemsmøder / kurser
 Medlemsmøder/kurser 271.500 286.500 282.744,94
 TR / KS kurser 183.000 186.000 160.836,34
Medlemsmøder / kurser i alt 454.500 472.500 443.581,28

Andre udgifter
 Pensionister 45.000 45.000 45.000,00
 Revision 15.000 15.000 14.042,00
 Diverse udgifter 2.000 2.000 7.906,25
 Andre organisationer 5.000 5.000 2.500,00
Andre udgifter i alt 67.000 67.000 69.448,25

Udgifter i alt 3.572.000 3.998.500 3.936.218,48

Nettoresultat 20.000 27.500 18.045,79

budgetforslag 2016
& årsregnskab 2015
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Kontingentforslag 2016 Næstved Lærerkreds

Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent: DLF Kreds 61 Afdrag lån/ I alt

   konfliktkontingent

Fraktion 1,2 + 3K, ikke lockoutet, 100 kr. 127 kr. 420 kr. 647,00 kr.

eller lockoutet og har optaget lån 

Fraktion 1,2 + 3K, lockoutet 100 kr. 127 kr. 0 kr. 227,00 kr.

og ikke har optaget lån 

Fraktion 4 71 kr. 24 kr. 0 kr.   95,00 kr.

Fraktion 6 94 kr. 14 kr. 0 kr. 108,00 kr.

Medlemmer og fraktioner

Medlemmerne er delt ind i fraktioner efter deres ansættelsesform: lærere, børnehaveklasseledere, ledere, studerende og pensionister.

Fraktion 1: Lærere uden ledelsesfunktioner

Fraktion 2: Børnehaveklasseledere

Fraktion 3: Medlemmer med ledelsesfunktioner

Fraktion 4: Medlemmer på pension eller efterløn

Fraktion 6: Særlige medlemmer
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NÆSTVED LÆRERKREDS INDKALDER HERMED TIL ORDINÆR 
 

GENERALFORSAMLING 
 

ONSDAG DEN 9. MARTS 2016 KL. 17.00 
I NY RIDEHUS, GRØNNEGADES KASERNE, NÆSTVED 

 
FORELØBIG DAGSORDEN:  

1. VALG AF DIRIGENT  
2.  FORRETNINGSORDEN  
3.  VALG AF STEMMETÆLLERE  
4. BERETNING  
5. REGNSKAB  
6. INDKOMNE FORSLAG  
7.  BUDGET OG KONTINGENT   
8. VALG JF. § 7 OG § 9  
9.  EVENTUELT  

    
FORSLAG, DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL 
VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST DEN 17. FEBRUAR 2016 KL. 12.00.  

  
TILMELDING TIL SPISNING SENEST DEN 3. MARTS 2016 

GENNEM  TILLIDS REPRÆSENTANTEN ELLER PÅ 061@DLF.ORG
 
Materiale om generalforsamlingen findes på kredsens hjemmeside 
www.næstvedlærerkreds.dk

 KREDSSTYRELSEN 


