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KOLOFON KREDSBLADET

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
Holmegaardskolen
Tlf. 23 23 32 12
Email: geho@dlf.org

Søren Eriksen
Susåskolen

Maj-Brit Kusk
Holmegaardskolen

Søren Eriksen
Kredsstyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Lena Øster
Sagsbehandler, kredskontoret

Pia Sundberg
Næstformand, ansvarlig for pædagogisk 
udvalg, kongresdelegeret

Ea Kondrup
Sekretær, kredskontoret

Maj-Brit Kusk
Kredsstyrelsesmedlem og arbejdsmiljø-
ansvarlig

Gerd Østergaard
Kredsstyrelsesmedlem, Kommunikation og 
redaktør Kredsbladet

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

Leif Reese Næsborg
Kasserer, arbejdsmiljøudvalg, kongres-
delegeret

løntjek 
i ugerne 44-45-46
I lighed med tidligere år kører kampagnen »Er du OK?« – i år besøger vi 
distrikts skolerne/matriklerne mandage og torsdage i ugerne 44, 45 og 46. 
Din tillids repræsentant annoncerer, hvornår vi kommer på din skole/matrikel. 
Husk opgave oversigt og seneste lønseddel!

Løntjek for de mindre medlemsgrupper
Torsdag d. 1. december (uge 48) mellem 15.00 - 18.00 
på Kredskontoret, Slagelsevej 14, 4700 Næstved.



e mange ændringer som følge af sko-

lereformen og den nye organisering 

af skolerne i Næstved Kommune 

har givet masser af udfordringer 

for lærerne i Næstveds skoler. Nu 

skal vi have »ro på folkeskolen«. 

Der skal arbejdsro for at få alle de 

skibe, der er sat i søen, til at sejle i 

den rigtige retning. 

Lærerne og børnehaveklasselederne i 

Næstved kommune er efter sommer-

ferien begyndt arbejdet på en skole, 

som for de fleste er anderledes, end 

den var inden sommerferien. Byens 17 

folkeskoler er blevet til 6 distriktskoler. 

Nogle enheder er blevet større – mens 

andre er blevet betydeligt mindre. På 

skolerne er der nye ledere, nye børn, nye 

forældre og naturligvis nye kolleger. De 

nye fællesskaber og sammensmeltning 

af kulturer vil alt andet lige medføre ud-

fordringer – og det vil formentlig tage 

tid, før en ny hverdag er skabt.

Der er ingen tvivl om, at det er ændrin-

gerne af skolernes organisering, der 

har fyldt mest i den seneste tid. Mens 

fokus har været rettet mod den store 

ændring, går dagligdagen på skolerne 

videre.  Der er stadig lektier, bøger, fri-

kvarter, konflikter, møder, venskaber, 

forældremøde m.m. 

Der er masser af udfordringer, der 

ikke nødvendigvis hænger sammen med 

en strukturel ændring – men som til ti-

der gør rammerne for at udfylde »ver-

dens bedste job« temmelig vanskelige.

På kredskontoret har vi en del henven-

delser fra vores tillidsrepræsentanter og 

medlemmer. Det høje gennemsnitlige 

undervisningstimetal – kombineret med 

ambitiøse mål for, hvad der skal udret-

tes af andre opgaver ved siden af under-

visningen, skaber frustrationer. Det har 

Lærerkredsen meget fokus på. Derfor vil 

vi i den kommende tid både med TR og 

AMR drøfte omfanget af problemstil-

lingen, og hvordan de bl.a. via brugen af 

vores Fælles Forståelses-papir kan være 

med til at forbedre arbejdsforholdene. 

Inklusion

Inklusion er en udfordring for mange 

lærere. Samtidig ved vi, at vores bør-

nehaveklasseledere oplever, at en del 

af de børn, som de modtager, ikke er 

skoleparate. Desuden er der børn, som 

har modtaget støtte i børnehaven, som 

ikke får det i børnehaveklassen. I vores 

høringssvar til budget 2017 har vi derfor 

(fortsættes næste side)
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præciseret vores bekymring for inklusi-

onsområdet. Der blev ikke tilført yder-

ligere midler til at løfte opgaven med 

de længere skoledage, og samtidig er 

der i indeværende år reduceret bud-

getmæssigt med 3 millioner. I budget 

2017 er der yderligere beskåret med 7 

millioner.  Årsrapporten fra Næstved 

kommunes trivsels-hotline viser, at et 

af de områder, hvor lærerne og børneha-

veklasselederne føler sig mest pressede, 

er arbejdet omkring børn med særlige 

behov i de almene klasser.

Det nationale Inklusionseftersyn kon-

kluderer, at der er brug for større op-

mærksomhed på elevernes trivsel. 

Det er afgørende for børns læring, at 

de trives i skolen. Vi skal i skolen have 

fokus både på faglighed og trivsel hos 

det enkelte barn. For at det kan opfyl-

des, skal besparelsen på inklusionsom-

rådet tages af bordet. Det er vigtigt, 

at de inkluderede elever føler sig som 

en del af det faglige og sociale fælles-

skab. Og det er vigtigt, at de lærere og 

børnehaveklasse ledere, der arbejder 

med inkluderede elever, oplever de har 

en reel mulighed for at lykkes med op-

gaven.

 

Nyuddannede lærere

I år kan vi glæde os over, at der er ansat 

en del nyuddannede lærere i Næstved 

kommune. En helt særlig velkomst til 

jer. Det er en ny og spændende verden 

– og det er et dejligt arbejde at være 

lærer. Men vi ved også, at der er mange 

nye opgaver – og meget at forholde sig 

til. Man taler ofte om praksischok, og 

fra vores tillidsrepræsentanter ved vi, 

at virkeligheden kan være hård – og fuld 

af udfordringer. Vi håber, at såvel jeres 

kolleger som ledere tager hånd om jer 

og er med til at give jer en god start på 

jeres arbejdsliv. 

En national undersøgelse viser, at ca. 

hver 6. nyuddannede lærer forlader fol-

keskolen efter det 1. år. Det må ikke ske. 

I en tid hvor vi i forvejen skal kæmpe 

for at fastholde og rekruttere lærere til 

folkeskolen, er det vigtigt at have fokus 

på udviklingen. Det er vigtigt både for 

den enkelte nyuddannede lærer og for 

udviklingen og kvaliteten af vores folke-

skole, at vi fastholder lærerne og sikrer 

en god overgang imellem læreruddan-

nelsen og skolen. 

Ro på Folkeskolen

I forbindelse med budget 2017 hørings-

fase og møder med politikerne, har 

en af Næstved Lærerkreds’ vigtigste 

mærkesager været »ro på folkeskolen« 

Og hvad mener vi så med det? Der bør 

i den kommende periode ikke ske flere 

væsentlige ændringer, ikke flere ind-

satsområder, ikke flere ny måder at 

strukturere skolerne på - og ikke flere 

nye opgaver. Der skal arbejdsro til at få 

alle de skibe, der er sat i søen til at sejle 

i den rigtige retning. Det handler om at 

kunne fastholde arbejdsglæden som læ-

rer og sikre, at skolerne har et sundt og 

godt arbejdsmiljø.

Vi ved, at lærere, der med viden og en-

gagement »brænder igennem«, har stor 

betydning for elevernes læring. Det er 

vigtigt, at lærerne føler sig sikre i deres 

muligheder for at give eleven den bed-

ste undervisning, at lærerne har indfly-

delse på udviklingen – og rammerne er 

til stede for at kunne organisere god 

undervisning. Ny forskning viser, at 

lærernes trivsel på arbejdspladsen har 

stor indflydelse på elevernes læring – og 

trivsel.

Hvis Næstved Kommune vil have lærere 

med arbejdsglæde og engagement, er 

det vigtigt, at der bliver arbejdsro – 

og at der i stedet er fokus på kvalitet, 

styrkelse af arbejdsmiljøet og en reali-

stisk tilgang til mængden af lærernes 

arbejdsopgaver.

Lise-Lotte, Leif og Pia til kongres 2016.
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Næstved Lærerkreds har valgt føl-

gende indsatsområder for den kom-

mende periode. De vil blive bearbejdet 

på vores lokale møder for arbejdsmiljø

repræsentanterne(AMR) – og på vores 

årlige internat for AMR og TR.

Registreringsark 

Næstved Lærerkreds har udarbejdet en 

AMR-mappe, som alle nye arbejdsmiljø-

repræsentanter får. Her er to skemaer, 

som kan bruges som udgangspunkt for 

registreringer af fysiske magtanvendel-

ser og psykisk belastende hændelser. 

Vores forslag er, at man får dem lagt let 

tilgængeligt på personale-intra. Nogle 

gange er vi lærere udsat for en oplevelse 

i forbindelse med vores arbejde, som vi 

kommer til at »tage med hjem«. Det 

udløser måske ikke en reaktion lige på 

stedet, men det gør måske kommende 

lignende episoder. Derfor skal alle episo-

der registreres. Når først der er er sat en 

skoleleders underskrift på registrerin-

gen, kan den bruges som dokumenta-

tion, hvis man senere bliver syg eller får 

eftervirkninger af hændelserne. 

Hvis der er nogen episoder, der har været 

årsag til registrering, tages episoderne 

op i arbejdsmiljøgruppen. På den måde 

sikrer man, at AMR og leder kender til 

episoderne, og man sikrer, at der bliver 

taget hånd om de medarbejdere, der 

har været udsat for hændelsen. Derfor 

er det meget vigtigt, at registreringsar-

kene bliver udfyldt.

Arbejdspladsvurdering (APV) 

Da alle skoler har gennemgået en stor 

forandring i år, skal der udarbejdes en 

APV både for den fysiske og psykiske 

del af arbejdet. Kommunen bruger den 

samme skabelon til alle arbejdspladser. 

På den måde har kommunen mulighed 

for at sammenligne med tidligere års 

APV’er og se, om der er sket en positiv 

udvikling. Eller om der stadig er områ-

der, der skal have skærpet fokus. Det 

er skolelederen, der har ansvaret for, 

at APV’en bliver gennemført, og det er 

også skoleleders ansvar, at der derefter 

bliver udarbejdet en handleplan i forhold 

til APV’en. Men AMR skal være med og 

sikre, at der bliver skrevet handleplaner 

for de ting, der er problematiske.

Opgaveoversigter

På vores TR/AMR-internat vil vi klæde 

arbejdsmiljørepræsentanten på i forhold 

til at kunne forholde sig til opgaveover-

sigterne med særligt fokus på arbejds-

miljøet for den enkelte.

arbejdsmiljøudvalget 
i næstved lærerkreds

Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidrepræsentanter fra Næstved Lærerkreds samlet på kursus.
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Den 13. og 14. september afholdt Dan-

marks Lærerforening sin årlige kon-

gres i København.

»Vi finder ikke løsninger ved at beskrive 

problemerne. Vi finder dem ved at se 

fremad og afsøge nye muligheder, hvor 

vi kan gøre en forskel«. Det var hoved-

budskabet i Anders Bondos indledning 

til Danmark Lærerforenings kongres.

Visioner og handling

»Der er et enormt pres på DLF's med-

lemmer. Finanslovsforhandlinger, kom-

munale budgetforhandlinger, nedskæ-

ringer og 2025-plan tegner mørke skyer 

forude«, sagde Anders Bondo i sin ind-

ledning til kongressen i København. 

Han påpegede, at han på skoler og ar-

bejdspladser møder medlemmer og til-

lidsrepræsentanter, som knokler for at 

gøre en forskel og for at få hverdagen 

til at hænge sammen. »I den situation 

skal DLF og kongressen være med til at 

skabe optimisme og søge efter løsninger - 

samtidig med at det stadig er nødvendigt 

at skabe plads til lærernes engagement 

og til, at lærerne kan lykkes med deres 

opgave. Vi løser ikke udfordringerne ved 

at beskrive dem. Det er vores ansvar at 

sætte en dagsorden og se efter alterna-

tiver«, sagde han og fortsatte. »Det er 

vores ansvar ikke bare at fortælle, at kon-

kurrencestatslogikken er ødelæggende 

for de skoler, vi gerne vil udvikle - og at 

den ikke er en naturlov. Vi skal også frem-

lægge vores visioner. Vi skal afsøge, hvor-

dan vi kan hjælpe medlemmerne med den 

helt fantastiske opgave, de har hver dag 

med børn og unge«.

Fra Næstved Lærerkreds deltog Lise-

Lotte, Pia og Leif som kongresdelege-

rede de to dage kongressen varede. 

Lise-Lotte er enig med Anders Bondo 

i, at det er vigtigt ikke kun at beskrive 

problemerne, men holde fokus på at 

handle og søge løsninger. 

»Anders Bondo siger noget essentielt 

i forhold til det arbejde, vi laver ude i 

kredsene. Vi løser ikke problemerne ved 

at beskrive dem. Vi løser dem ved at 

handle på dem. Vi skal lytte til lærerne 

om de udfordringer de har, og vi skal så 

finde ud af, hvad gør vi så ved det. Hvad 

er der af muligheder? Er der nogle, der 

har gjort noget vi andre kan bruge? Er 

kongres 2016
Anders Bondo indleder kongressen.

Tegneren Mette Jeppesen tegnede et referat fra kongressen.
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der nogle skoler, der gør noget, som kan 

smitte af? De gode ideer skal brede sig, så 

vi ikke hvert år skal ud og løse problemer 

på skolerne, fordi man ikke vil lære af de 

gode ting andre kan«.

Dannelse gennem undervisning 

Et af punkterne på årets kongres var en 

debat om, hvorvidt Danmarks Lærerfor-

ening skal udvikle en formulering af et 

ideal for skolen. Hovedstyrelsen havde 

derfor bedt prorektor dr. pæd. Alexan-

der von Oettingen om at komme med et 

oplæg, der kunne sætte debatten om et 

skoleideal i gang.

• Skolen skal danne eleverne gennem 

undervisning i de forskellige fag.

• Skolen skal være retfærdig. Alle børn 

skal have lige muligheder uanset de-

res baggrund.

• Og skolen skal være et rart sted at 

være. Man må ikke ofre børnenes 

nutid for elevernes fremtid.

Disse tre elementer kan et skoleideal be-

stå af, sagde Alexander von Oettingen.

Bidrag til livets dannelse

Alexander von Oettingen, fremhævede, 

at eleverne i skolen bliver dannet gen-

nem undervisning i fagene, og dét er 

skolens særlige dannelsesbidrag. Sko-

len har ikke monopol på dannelse, un-

derstregede Alexander von Oettingen. 

Børn og unge bliver dannet alle mulige 

steder, i familien, i idrætsklubben, på in-

ternettet, men jo også i skolen, og det 

sker gennem undervisning i fagene. Og 

derfor bør et skoleideal begrænse sig til 

denne særlige dannelsesopgave.

»Skolens dannelse er et bidrag til livets 

dannelse«, sagde han. »Fag er dannel-

sesnøgler til en fælles verden. Gennem 

fag og faglighed lærer elever at se på 

verden skrivende, regnende, dansende, 

læsende, diskuterende, kritiserende, for-

tolkende, eksperimenterende, kedende og 

drømmende,« pointerede Alexander von 

Oettingen.

Lise-Lotte mener, at et skoleideal kan 

være med til at skabe et fælles pejle-

mærke for fremtidens skole. »Et skole-

ideal handler om, hvad er det for en skole 

vi gerne vil have. Jeg tror, at det er en god 

ballast som fagpolitiker, som TR og som 

lærer, at vi har et fælles ideal at drøfte ud 

fra, et rygstød til det vi gør. Men også til 

lærerne ude på skolerne for at forklare, 

hvad er det for en skole vi gerne vil ar-

bejde i. Alexander von Oettingen siger no-

get væsentligt, når vi skal være med til at 

udarbejde et skoleideal. Det handler om, 

at vi skal holde os til vores profession og 

vores indsigt på skoleområdet, i forhold 

til det vi kan, og det vi ved som lærere.«

Læs hele Anders Bondos indledning og 

Alexanders von Oettingens oplæg fra 

årets kongres på DLF.org og på Folke-

skolen.dk

Danmarks 
Lærerforenings 
kongres

• Kongressen er foreningens 

højeste myndighed og udstik-

ker de overordnede retnings-

linjer for foreningens arbejde. 

Der er ordinær kongres hvert 

år. 

• Kongressen er som udgangs-

punkt åben for offentlig-

heden, men kongressen eller 

hovedstyrelsen kan beslutte 

at lukke dørene. 

• Hvert andet år vælges 266 

delegerede til kongressen. 

Det sker på de enkelte lærer-

kredses generalforsamlinger. 

Hver kreds tildeles et antal 

delegerede efter antallet af 

medlemmer i kredsen. 

• I Næstved Lærerkreds er der 

tre kongresdelegerede, nem-

lig Lise-Lotte, Pia og Leif.

Lise-Lotte, Leif og Pia klar til kongres.
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Da 17 skoler i Næstved blev til 6 distrikts-

skoler pr. 1. august, betød det også, at 

Næstved Lærerkreds’ TR-struktur blev 

ændret. Der er fortsat tillidsrepræsen-

tanter (TR) på alle matrikler, hvis ikke 

medlemmerne i faglig klub har beslut-

tet, at man ønsker, at én TR repræsen-

terer medlemmer på to afdelinger. 

Hvor TR før var ligestillet - men med 

et frikøb afhængigt af antal medlem-

mer på deres skole - betød den nye 

aftale, at hver distriktsskole har en 

skole-TR og hver afdeling en afdelings-

TR. Skole-TR'en har de samme opgaver 

som afdelings-TR på sin egen afdeling 

og skal i øvrigt repræsentere alle af-

delinger og medlemmer fx i forhold til 

drøftelser med skolelederen.

Både før og efter sommerferien har 

TR’erne haft travlt. På en del skoler 

har der været langt flere henvendelser 

fra enkeltmedlemmer og møder i for-

bindelse med den nye skolestruktur, 

opgaveoversigter og balancen mellem 

krav og ressourcer. 

På Susåskolen har TR’erne også ople-

vet ekstra travlhed, bl.a. som følge af 

de mange kolleger, der er blevet over-

flyttet fra Herlufmagle til Glumsø og 

desuden flere nyansatte. Skolen består 

af 3 afdelinger. Heino Hansen er skole-

TR og er lærer på Herlufmagle afdeling, 

Rikke Richter er afdelings-TR på Hol-

sted, mens Kjeld Kampp Rasmussen er 

afdelings-TR på Glumsø afdeling.

nyt tr-samarbejde

Kjeld har oplevet, at bl.a.de nye kolleger 

har betydet ekstra møder og henven-

delser. 

»Vi har mange nyuddannede kolleger. 

Det er dels kolleger, der er kommet fra 

Herlufmagle, men vi har også fået flere 

nye kolleger. Derfor er der ekstra pres på 

med mange spørgsmål fx i forbindelse 

med det rent ansættelsesmæssige, løn 

og andre praktiske ting ift. at være ny 

lærer. Jeg har også deltaget i en del sam-

taler med kredsen og med ledelsen. Jeg 

er jo ny tillidsrepræsentant, og det er 

meget værdifuldt at have et godt sam-

arbejde med skolens øvrige TR’er. Vi 

drøfter de forskellige sager og har stor 

gavn af hinanden.«

Rikke er enig med Kjeld i værdien i at 

have et tæt samarbejde med de øvrige 

TR’er på skolen. 

»Noget af det, der er fint ved den nye 

TR-struktur, er, at vi har gode sparrings-

partnere i de andre TR’er. Vi er et stærkt 

team, og vi bliver selvfølgelig endnu 

mere sammentømrede fremover. Ud-

fordringen er at få afstemt vores roller 

og forventninger, også fordi vi er virkelig 

pressede på tiden. Der er masser af hen-

vendelser og møder om fx retningslinjer 

og opgaveoversigter, og så går der også 

noget tid med at køre fra den ene afde-

ling til den anden. Der er jo et stykke vej 

fra Holsted til Glumsø.«

Heino understreger, at det for ham som 

skole-TR er vigtigt at have afdelings-TR 

på de andre afdelinger - og et godt sam-

arbejde. 

»Jeg er bindeled imellem TR’erne, og 

jeg er den, der koordinerer vores sam-

arbejde. Jeg er desuden bindeled til den 

øverste ledelse, mens afdelings-TR har 

kontakt til de daglige ledere på hver af-

deling. De specifikke personalesager på 

afdelingerne tager afdelings-TR sig af. 

Det er jo dem, der kender deres kolle-

gaer. Men det, der gælder for flere, det 

mere generelle, fx at man er presset på 

tid til individuel forberedelse, det brin-

ger jeg videre. Det er mig som skole-TR 

der mødes med skolelederen i en fast 

mødestruktur. Vi mødes fast hver 14. 

dag, og så ellers når der er brug for det. 

Og der har bestemt været brug for at 

mødes både med vores leder udover at 

tage mig af de mange henvendelser fra 

kolleger. Min rolle er at være med til at 

skabe ensartede vilkår for alle ansatte 

lærere på Susåskolen. Der skal ikke være 

nogle vilkår gældende på én matrikel, og 

så nogle helt andre vilkår på en anden. 

Vi skal ikke nødvendigvis have ensar-

tet kultur, men vi skal have ensartede 

vilkår.«

Besøg hos Susåskolens tillidsrepræsentanter

Vi skal ikke 
nødvendigvis have 

ensartet kultur, 
men vi skal have 
ensartede vilkår.

Udfordringen er at få 
afstemt vores roller og 

forventninger, også fordi 
vi er virkelig pressede på 

tiden. Der er masser af 
henvendelser og møder.

Det er meget 
værdifuldt at have et 

godt samarbejde med 
skolens øvrige TR'er.
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Aftalen vedrørende TR’erne er en del af Fælles Forståelses-

papiret, hvor der bl.a. står om tillidsrepræsentanternes ar-

bejdsopgaver:

• TR fungerer som talsmand for de medarbejdere, som TR 

er valgt blandt. 

• Det forventes, at TR deltager i en ligeværdig udviklings-

dialog med den daglige leder på afdelingen.

• TR er kollegaernes repræsentant over for den daglige le-

delse på afdelingen.

• TR står for det daglige TR-arbejde på matriklen- samt 

kontakt til og samarbejde med skole-TR og de øvrige til-

lidsrepræsentanter i systemet.

Opgaverne for tillidsrepræsentanten er bl.a.: 

• Modtage og videregivelse af information til og fra ledelsen

• Samtaler og drøftelser med de ansatte, som tillidsrepræ-

sentanten repræsenterer

• Deltagelse ved omsorgssamtaler/sygesamtaler

• Deltagelse ved tjenstelige samtaler

• Nødvendig indsamling og formidling af information

Skole-TR varetager de samme opgaver som afdelings-TR på 

sin egen afdeling. Derudover er skole-TR kollegaernes repræ-

sentant i dialogen med skolens ledelse. Begge parter kan efter 

aftale medbringe en eller flere afdelings-TR til møde med 

skolens ledelse, såfremt det er foreneligt med arbejdspladsen. 

Skole-TR har desuden følgende opgaver:

• Drøftelser og evt. forhandlinger med ledelsen.

• Ansvar for - i samarbejde med skolelederen - beskrivelser 

af arbejdsopgaver, både for den enkelte afdeling og samlet 

for skolen.

• Overordnet drøftelse i forhold til arbejdstid – jf. Fælles 

Forståelse.

• Kendskab til opgavebeskrivelser og deltagelse i afklarende 

møder.

• Være tovholder / koordinator for mødeafvikling mellem 

afdelings-TR érne.

• Deltage i faglig klub på alle afdelinger tilknyttet det enkelte 

distrikt.

Skole-TR og afdelings-TR

Susåskolens TR-trio, Kjeld, Rikke og Heino.
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Videnscenter for Specialpædagogik 

(ViSP) blev oprettet 1. august 2003. 

Det skete, da de tidligere Specialskoler 

for Voksne i Næstved og Nykøbing F. 

blev lagt sammen. 

ViSP tilbyder undervisning, råd og vej-

ledning til voksne med forskellige typer 

af funktionsnedsættelser. Det kan fx 

være:

- Følgevirkninger efter en hjerneskade 

i forbindelse med en ulykke eller en 

blodprop/hjerneblødning. Det kan 

være kognitive vanskeligheder (fx 

hukommelse, koncentration, over-

blik) eller vanskeligheder med sprog/

tale.

- Andre tale- eller stemmevanskelig-

heder.

- Hørevanskeligheder (fx nedsat hø-

relse eller tinnitus) med behov for 

støtte til at håndtere dem - eller 

eventuelle høretekniske hjælpemid-

ler.

- Sammensatte funktionsvanskelig-

heder mht. læsning og læring, ofte i 

V
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kombination med ordblindhed, ADHD 

eller andre vanskeligheder. Det ved-

rører typisk yngre, der aldrig har haft 

succes med nogen form for uddan-

nelse.

 

Alle kan henvende sig

De fleste henvisninger til ViSP kommer 

fra andre professionelle men alle kan frit 

henvende sig til ViSP for at få vurde-

ret, om de vil kunne have gavn af - og 

er berettiget til - specialundervisning. 

Undervisningen baseres på en special-

pædagogisk udredning og tilrettelæg-

ges individuelt. ViSPs konsulenter giver 

også råd og vejledning til pårørende. 

I 2015 har personalet i ViSP udredt, un-

dervist eller vejledt ca. 4.500 voksne i 

de 5 daværende samarbejdskommuner, 

Næstved, Guldborgsund, Faxe, Lolland 

og Vordingborg. Desuden afviklede 

ViSP en lang række kurser, informati-

onsmøder og temadage. ViSPs hoved-

afdeling ligger i Næstved. Derudover er 

der undervisningslokaler i Nykøbing F, 

Vordingborg, Stege og Faxe.

Hanne Wolffhechel og kollega 

Susanne Olsen, som er AMR på ViSP.
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Mange specialer

ViSP har i dag 46 ansatte, hvoraf 31 

er undervisningskonsulenter. Resten 

er teknisk-administrativt personale, 2 

høreomsorgsassistenter, 1 fysiotera-

peut og ledere. Konsulenterne er spe-

cialiserede inden for hver deres faglige 

område. De fleste undervisningskonsu-

lenter er læreruddannede med en vide-

regående speciallæreruddannelse eller 

en Pædagogisk Diplomuddannelse (PD), 

men der er en stigende andel universi-

tetsuddannede audiologopæder. 

En af de ansatte er Hanne Wolffhe-

chel. Hun har været ansat på ViSP siden 

2006, hvor hun afsluttede en Pædago-

gisk Diplomuddannelse i Specialpæda-

gogik, talepædagoglinjen.

»Efter i en årrække at have arbejdet 

med planteforskning ville jeg gerne op-

fylde en gammel drøm om at blive ta-

lepædagog for voksne med afasi, som 

er helt eller delvis tab af sprog efter en 

hjerneskade. Undervisningserfaringen 

havde jeg fra arbejdet som lektor. Jeg 

fik dispensation til at blive optaget på 

PD-studiet, og havde samtidig noget 

ulønnet praktik. Jeg blev først ansat i et 

barselsvikariat i København, derefter i 

et på ViSP, og siden blev jeg fastansat.«

»Jeg arbejder med udredning og un-

dervisning af personer, der har sprog- el-

ler talevanskeligheder efter en hjerne-

skade, dels på ViSP, dels på Næstved 

Sygehus, hvor regionen køber talepæ-

dagog-bistand af ViSP. Hvis der er behov 

for det, besøger jeg også folk i hjem-

met. Det er et meget givende arbejde 

at hjælpe de ramte og deres pårørende 

til en bedre kommunikation.« 

Hanne har siden 2008 været TR for 

sine kolleger, der arbejder under DLF-

overenskomst.

»At være TR betyder, at jeg har 

jævnlige møder med vores centerleder, 

er næstformand i MED-udvalget og er 

én af to medarbejderrepræsentanter i 

ViSPs bestyrelse. Jeg har to faste årlige 

møder med Næstved Lærerkreds og 

konsulterer dem i øvrigt efter behov. 

Vi måtte desværre i 2015 igennem en 

større nedskæringsrunde, der ikke som 

ved tidligere nedskæringer kunne klares 

ved naturlig afgang, og i den forbindelse 

var der et stort behov for møder med 

kolleger og Næstved Lærerkreds.«

Besparelser og færre ansatte

ViSP var tidligere en amtslig institution, 

men blev efter strukturreformen i 2007 

overtaget af Næstved Kommune. I be-

gyndelsen var finansieringen sikret via 

en abonnementsaftale mellem de fem 

kommuner, der indgik i samarbejdet. 

Siden 2007 har der været en gradvis 

reduktion i budgetter og dermed i an-

satte i ViSP. I 2006 var der ca 100 med-

arbejdere, i dag er der ca. 46 ansatte i 

alt. Lolland og Guldborgsund kommuner 

valgte med udgangen af 2015 at trække 

sig helt eller delvist ud af samarbejdet, 

hvilket betød en reduktion i budgettet 

på 24 %. Det medførte en større om-

strukturering og afskedigelse af i alt 

14 ansatte. Desuden fik flere under-

visningskonsulenter ændrede ansæt-

telsesvilkår. Nogle blev omplaceret, så 

de skulle varetage et andet fagområde 

end tidligere. 

»Det kan bestemt mærkes, at vi er 

blevet færre kolleger til at dække de 

samme specialer som før. Det presser 

den faglige bæredygtighed, og vi er 

mere sårbare for tab af viden, når der 

kun er én eller få kolleger inden for de 

enkelte specialer. Det kræver en del ef-

teruddannelse. Vi deltager i kurser og 

faglige netværk på nationalt plan. Des-

uden sørger vi for at invitere relevante 

oplægsholdere til vores interne kurser, 

så alle kan blive opdaterede på den ny-

este viden.«

Organiseret i 

Danmarks Lærerforening

ViSPs undervisningskonsulenter er or-

ganiseret i DLF som en af de såkaldte 

mindre medlemsgrupper, der ikke arbej-

der i folkeskolen. 

»Vi har en meget høj organisations-

grad. Vi var tidligere organiseret i Spe-

ciallærerforeningen, indtil den i 2007 

fusionerede med DLF. Fra at være del 

af en lille forening, hvor vi nærmest 

kendte alle, og alle havde lignende ar-

bejdsområder, er vi blevet del af en stor 

organisation. Her kan vi til tider have 

svært ved at se os selv i al debatten om 

folkeskolereformen, der naturligt nok 

fylder meget for tiden. Men vi har en 

stor slagkraftig organisation bag os, og 

lokalt får vi god støtte fra Lærerkredsen 

i Næstved,« slutter Hanne.

Hanne Wolffhechel udenfor ViSP.
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AMR-møde d. 22.09.16

16 arbejdsmiljørepræsentanter var samlet 

på kredskontoret på Slagelsevej den 22. 

september. På programmet var bl.a. en 

gennemgang af AMR-mappen med sær-

ligt henblik på registreringer af psykisk 

belastende hændelser og tilladte fysiske 

magtanvendelser.

Næste møde er torsdag d. 27.04.17 kl. 

16-17.30.

Åbent Kursus januar 2016
Åbent Kursus januar 2016

Mød os på Næstvedlærerkreds.dk og på Facebook

åbent 
kursus
Som tidligere år afholder Næstved Lærer-

kreds Åbent Kursus først i 2017. Kurset er 

fastsat til 3.-4. februar og er for alle med-

lemmer. I 2016 deltog 90 lærere fra Næst-

veds skoler. Der er som sædvanligt invite-

ret aktuelle oplægsholdere. Desuden vil der 

være orientering om sidste nyt fra Næstved 

Lærerkreds og god tid til socialt samvær 

med kolleger fra egen og andre skoler. Infor-

mation om tilmeldelse mv. bliver sendt ud 

til skolerne bl.a. via tillidsrepræsentanterne.

TR/AMR-internat

Kredsens tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter var i oktober samlet 
på internat, hvor der bl.a. var fokus på em-
nerne: 
- Kulturbærer i en forandringstid
- Samarbejdet TR/AMR i de nye distrikter
- Den involverende fagforening
- Opmærksomhedspunkter vedrørende 

sociale medier

Se hele undersøgelsen på dlf.org


