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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

Næstved Lærerkreds indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
fredag den 24. marts 2017 kl. 16.00

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 

9. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest den 3. marts 2017 kl. 12.00. 

Tilmelding til spisning senest den 17. marts 2017 gennem tillidsrepræsentanten eller 
på 061@dlf.org. 

Der vil efter spisningen være stand-up med Sebastian Dorset.

Kredsstyrelsen



Det var et af vores vigtigste budskaber 
under sensommerens budgetforhand-
linger og i Kredsbladet fra oktober 2016. 
Den overskrift er nu også brugt af poli-
tikere nationalt. Jeg vil derfor benytte 
lejligheden til at definere, hvordan vi 
i Næstved Lærerkreds ønsker ro på 
folke skolen.

Vores lokale fokus og definition af ”ro på 
folkeskolen” handler om, at vi ikke øn-
sker flere effektiviseringstiltag, der reelt 

af et godt arbejds- og undervisningsmiljø, 
og hvor eleverne bliver endnu dygtigere. 
En vision, hvor politikerne i Næstved 
Kommune prioriterer skolerne højt.

Kredsstyrelsen i Næstved Lærer-
kreds har i første halvdel af skoleåret 
2016/2017 været rundt på alle skoler i 
Næstved Kommune. Det har dels væ-
ret i forbindelse med løntjek, men også 
til møder i faglig klub. Det er en vigtig 
prioritering, at være i dialog med vores 
medlemmer– og høre om jeres hverdag. 
Drøftelserne har været konstruktive og 
givet et godt billede af hverdagen og læ-
rernes arbejde på de enkelte skoler. Hvad 
der fungerer, og hvilke udfordringer der 
stadig er. Dialogen på de enkelte skoler er 
med til at tydeliggøre, hvad der skal være 
de vigtigste prioriteringer i vores arbejde. 

Lærerne har på alle skoler mulighed 
for, i en del af deres arbejdstid, at skabe 
en fleksibel hverdag. Lærerne giver sam-
stemmende udtryk for, at det har været 
et vigtigt skridt i den rigtige retning. Om-
vendt fortæller mange lærere, der tidli-
gere har været glade for deres arbejde, at 
de mange undervisningstimer og mæng-
den af andre opgaver gør, at det kan være 
svært at opretholde den samme gejst og 
troen på, at man gør en virkelig forskel. 

Det altoverskyggende problem for alle 
vores medlemmer er fortsat det høje un-
dervisningstimetal. Det er derfor afgø-
rende at undervisningstimetallet sæt-
tes ned. Samtidig skal de øvrige opgaver 
prioriteres, så der værnes om lærernes 
forberedelse. Det vil være med til igen at 
højne arbejdsglæden hos lærerne. 

Så derfor: ” Ro på folkeskolen” – men 
meget gerne høj aktivitet i forhold til 
økonomisk prioritering af skolerne i 
Næstved kommune.

Lise-Lotte Horn Jakobsen, 1. feb. 2017

Formanden har ordet

også handler om besparelser. Ikke flere 
strukturændringer, ikke flere målsæt-
ninger og indsatsområder, som i sidste 
ende havner som endnu flere opgaver på 
lærernes arbejdsbord. Og slet ikke flere 
besparelser. Det er, hvad ”ro på folkesko-
len” handler om. 

Vi ønsker bestemt, at politikerne i 
Næstved Kommune har visioner.  Visio-
ner for et skolevæsen, der udvikler sig, 
hvor lærerne har tid til at forberede god 
undervisning, hvor skolerne bærer præg 
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Denne skriftlige beretning indeholder en 
status på nogle af de væsentligste områ-
der, kredsstyrelsen har arbejdet med og 
været involveret i siden sidste general-
forsamling. Den skriftlige beretning skal 
ses i sammenhæng med den mundtlige 
beretning. På generalforsamlingen fre-
dag d. 24. marts 2017 vil de vigtigste fo-
kuspunkter og fremtidige indsatser blive 
yderligere uddybet. 

Redaktionen afsluttet 6. februar 2017

Skoleåret 2016/2017
Begyndelsen af skoleåret 2016/2017 var 
fyldt med forandringer for de fleste læ-
rere i Næstved. Hele foråret 2016 og der-
med også planlægningen af dette skoleår 
bar præg af byrådets beslutning om en 
strukturændring af skolerne i Næstved.  
Nogle afdelinger blev pr 1. august betyde-
ligt mindre, da elever og lærere var flyt-
tet til andre skoler eller afdelinger, mens 
andre afdelinger var blevet meget større 
-  både hvad angår antal elever og lærere. 
Næsten alle lærere i Næstved har fået 
nye kolleger fordelt på flere matrikler. 
Det har været et omfattende arbejde at 
få den nye hverdag til at fungere med 

nye kolleger og samarbejdsformer, nye 
rutiner og arbejdsopgaver, nye elever og 
forældre – og en ny ledelse. 

Næstved Lærerkreds var i opstartsfasen 
i tæt kontakt med tillidsrepræsentan-
terne (TR). Desuden henvendte med-
lemmer sig direkte til kredskontoret. På 
vores møder i Område-Med og på vores 
samarbejdsmøder med forvaltningen, 
har vi løbende drøftet de problemstillin-
ger og udfordringer, vi bliver konfronteret 
med. Implementering af seks nye distrik-
ter er stadig en udvikling, vi følger tæt. 

Synlighed 
En af den nyvalgte kredsstyrelses ind-
satsområder har været ”synlighed”. Vi 
har således været rundt på alle skoler i 
første halvdel af skoleåret. Det har været 
til stor inspiration. Som kredsstyrelse har 
vi hele tiden brug for at blive opdateret 
på, hvordan vores medlemmer trives 
med arbejdet, hvilke opgaver der fylder, 
og hvilke områder, der kræver ekstra fo-
kus. Udfordringerne på de enkelte ma-
trikler og distrikter er forskellige. Men 
den nye ledelse – og hvilke kompeten-

cer, der er uddelegeret i den nye ledelses-
struktur - er et af de temaer, der har væ-
ret på dagsordenen stort set alle steder. 

Desuden er lærernes høje undervisnings-
forpligtigelse, manglende tid til forbere-
delse og rammerne for inklusionsarbejdet 
konstant på dagsordenen. Det er udfor-
dringer, som vi løbende har konstruktive 
drøftelser med Center for Dagtilbud og 
Skoler (CDS) om. Desuden var det også 
de centrale temaer, på kredsstyrelsens 
møde med Børne- og Skoleudvalget i 
november måned.

Fælles Forståelse
Center for Uddannelse, Skolelederfor-
eningen og Næstved Lærerkreds indgik 
i et samarbejde i foråret 2016 med hen-
blik på at styrke Fælles Forståelsespa-
piret. Det blev fremlagt på vores årlige 
temadag for skoleledere, arbejdsmiljøre-
præsentanter og tillidsrepræsentanter. 
Intentionerne i forståelsespapiret er vi 
stadig meget tilfredse med, men der er 
områder, som har brug for en styrkelse 
– og fælles fokus og handling, TR og 
skoleledere imellem. De områder, som 
har haft størst positiv betydning, er en 
øget mulighed for selv at planlægge en 
del af sin arbejdstid. Fleksibiliteten, der 
er beskrevet i Fælles Forståelse, fungerer 
hensigtsmæssigt på langt de fleste sko-
ler. En del lærere oplever desuden, at der 
planlægges, så forberedelsen er samlet 
i større blokke. Til gengæld er antallet af 
undervisningslektioner stadig meget høj 
– og det er derfor vigtigt, at man regi-
strerer – eller i hvert fald holder øje med 
sin egen arbejdstid. 

Der er stadig udfordringer ift. at få Fæl-
les Forståelse til at fungere optimalt. Det 
er bl.a. den forpligtende dialog angående 
opgaveoversigten imellem den enkelte le-
der og lærer. Det har vi fokus på. Desuden 
er der udfordringer med omfanget af øv-
rige opgaver. Ressourcerne, der tildeles til 
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Tillidsrepræsentanter fra Kobberbakkeskolen til netværksmøde.
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de enkelte opgaver, er stadig svært gen-
nemskuelige. Samtidig har vi brug for, at 
der bliver sat fokus på lærernes tilsynstid, 
og - ikke mindst - de nyuddannede lære-
res vilkår. Alle parter er enige om, at der 
ligger rigtig gode intentioner i Fælles For-
ståelse, men at der stadig er elementer, 
der skal fungere bedre. I skrivende stund 
arbejdes der for at forbedre ovennævnte 
punkter i forståelsespapiret.

Rekruttering  
I Næstveds Skolevæsen har der siden 1. 
august 2016 været slået mere end 40 
stillinger op. Det samme antal lærere 
har fået andet arbejde i eller uden for 
kommunen. Kredsen er opmærksom på 
fastholdelse og rekruttering af lærere. 
Flere og flere skoler oplever, at der er få 
ansøgere til ledige stillinger, og at det 
kan være svært at besætte de ledige 
stillinger med uddannede lærere.  Det er 
katastrofalt, hvis vi ikke kan rekruttere 
læreruddannede til skolerne i Næstved 
kommune. Eleverne skal undervises af 
uddannede lærere. Også derfor er det 
vigtigt at skabe attraktive arbejdsplad-
ser med et godt arbejdsmiljø.

10. klasse på ZBC
Børne- og Skoleudvalget har besluttet, 
at 10. klasse de kommende 3 år skal 
placeres på ZBC. Det træder i kraft pr. 
1. august 2017. Kredsen følger løbende 
den kommende proces og er i dialog med 
de tillidsvalgte. Hvor mange 10. klasses 
lærere, der ønsker at undervise i det nye 
10. klasses tilbud, er på nuværende tids-
punkt uvist.

VISP
VISP blev sidste år reduceret i stillinger, 
da faste samarbejdspartnere valgte at 
opsige deres aftale. Endnu en kommune 
trækker sig ud af samarbejdet med VISP, 
med virkning fra udgangen af 2017. 

Ligeledes ønsker Slagelse Sygehus 
også at opsige 1½ talepædagogstilling 

med virkning fra årets udgang. Hvilke 
konsekvenser det får for VISP, får vi 
formentlig et overblik over i løbet af den 
kommende tid. Men sikkert er det, at det 
arbejdsmæssigt er et utroligt pres, når 
nedskæringer – og ændringer i arbejds-
opgaver er en konstant trussel.  Vi er na-
turligvis i tæt kontakt med TR i forhold 
til den usikkerhed, der er hos medarbej-
derne – ja, for hele virksomheden. Ingen 
tvivl om, at VISP igen går en hård tid i 
møde.

Ny centerstruktur
Første januar trådte en ny ledelsesstruk-
tur i kraft i Næstved Kommune. Flere 
centre blev sammenlagt, og det betød 
ændringer på flere områder. På skoleom-
rådet skete der en ændring i og med at 
Center for Dagtilbud – og Center for Ud-
dannelse blev sammenlagt til Center for 
Dagtilbud og Skoler (CDS). Det får ikke 
direkte betydning for lærernes hverdag, 
men i forhold til fx MED-strukturen har 
det konsekvenser. Dagtilbudsområ-
det – og skoleområdet skal i fremtiden 
sammenlægges til ét område-MED. I 
begyndelsen af 2017 har der været for-
handlinger og drøftelser i forhold til for-
deling af pladser, der skal repræsentere 
de enkelte faggrupper. 

Kongres
Den 13. og 14. september afholdt Dan-
marks Lærerforening den årlige kongres. 
Temaerne på årets kongres var: Lærer-
nes arbejdsliv, Et demokratisk solidarisk 
velfærdssamfund og Hvad skal vi 
med skolen? I løbet af kongressen 
var der flere oplæg, der dannede 
baggrund for temaerne. Debat-
ten fortsætter i foreningen og 
er væsentligste for den næste 
overenskomstforhandling i 2018. 

Løntjek 
I lighed med tidligere år deltog Næstved 
Lærerkreds i kampagnen ”Er du ok?”  

I år valgte vi dog løntjek på de enkelte 
skoler i ugerne 44-46. Desuden havde vi 
løntjek på kredskontoret den 1. december 
for de mindre medlemsgrupper. Rigtig 
mange af vores medlemmer benyttede 
sig af tilbuddet. Der blev fundet en del 
fejl, især i beregningerne af det høje un-
dervisningstillæg. Heldigvis har Kredsen 
et godt samarbejde med skoleledelserne 
og lønkontoret, som har gjort, at der nu 
er rettet op på stort set alle fejl. Også 
næste år bliver der lavet løntjek på sko-
lerne. Forhåbentlig har det også givet et 
større incitament til at tjekke lønsedlen. 
Næstved Lærerkreds er altid behjælpelig, 
hvis der er fejl i lønnen. Desuden kan man 
også henvende sig til TR’erne, som igen-
nem deres uddannelse og et lønkursus i 
efteråret er godt rustede til at hjælpe.

Forhåndsaftaler
I forbindelse med strukturændringerne 
på skolerne var der et ønske om at lave 
nogle mere ensartede lønaftaler, da der 
på den enkelte skole/matrikel var meget 
forskelligartede skoleaftaler. Vi havde 
også en interesse i det, da formålet 
med brugen af Ny Løn på skoleområdet 
skal ses i sammenhæng med det fæl-
lesskab, vi baserer vores arbejde på, så 
den kan medvirke til at understøtte et 
godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed. 
Skoleaftalerne blev sagt op, og der blev i 
november indgået nye forhåndsaftaler. 
For mange lærere og børnehaveklassele-
dere har det betydet en stigning i løn. For 

nogle lærere har det 
været nødvendigt 

at lave et over-
gangstillæg, så 
ingen oplevede 
lønnedgang.

•

•
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Desværre blev aftalen om ekstra løn ved 
undervisningsfag opsagt fra 1. august 
2017. Den gælder dog fortsat for de læ-
rere, som bliver færdige inden udgangen 
af indeværende skoleår. Til gengæld er 
løntillægget for flere arbejdssteder ste-
get, og der er forhandlet et tillæg til at 
varetage AMR-funktionen. Alle aftaler 
er tilgængelige på Kredsens hjemmeside.

Økonomi og skolernes budget
Selvom budgettildelingen på skoleom-
rådet til indeværende skoleår bestemt 
ikke er noget at råbe hurra for, kunne 
vi trods alt glæde os over, at det gen-
nemsnitlige undervisningstimetal blev 
sat ned fra 800 til 785. Vi havde håbet 
på - og udtrykt i vores høringssvar - at 
der også i budget 2017 skulle findes mid-
ler til endnu en nedsættelse af det høje 
undervisningstimetal. En af strukturæn-
dringernes følgevirkninger har bl.a. været 
klasseoptimering. Dette - sammenholdt 
med en øget inklusion og skolereformens 
nye tiltag - er tiden til at forberede og 
evaluere god undervisning blevet endnu 
mere afgørende. Strukturændringerne 
medførte, at man nulstillede alle de nye 
skoler ved skoleårets start. Pengene 
blev fundet inden for skolernes egen 
ramme, da skolerne samlet set kom ud 
med et overskud i skoleåret 2015/2016. 
Tildelingsprincippet til skolerne er også 
ændret i indeværende skoleår, og sko-
lerne tildeles nu midler ud fra et klas-
setildelingsprincip. Der tildeles budget 
ud fra det konkrete elevtal pr. 1. januar, 
og den klassedannelse det vil medføre i 
det kommende år. Budgettildelingen og 
skolernes udmøntning i skoleårets plan-
lægning har vores store bevågenhed.

Inklusion
I efteråret valgte man på landsplan at 
lave et inklusionseftersyn, som der kom 
98 anbefalinger ud af. Blandt anbefalin-
gerne er, at den nuværende målsætning 
om, at 96 procent af alle børn i Danmark 

skal være en del af den almindelige un-
dervisning, skal erstattes af styrket 
fokus på, at alle elever skal trives og 
udvikles fagligt. Den anbefaling er Næst-
ved Lærerkreds klar til at følge. I januar 
måned gennemførte vi en inklusions-
undersøgelse blandt lærerne i Næstved 
Kommune. Undersøgelsen var møntet 
på inklusionsopgaven i almenklasserne 
og gav derfor ikke et indblik i de vilkår 
lærere og børnehaveklasseledere har i 
specialklasserne, hvilket vi vil følge op 
på med en undersøgelse for dem. De en-
kelte delelementer af undersøgelsen vil 
der blive sat fokus på til generalforsam-
lingen, men en enkelt af besvarelserne 
kan ses nedenfor.

 
Læringsmålstyret undervisning
Alle lærere skal arbejde med Fælles Mål, 
og fra slutningen af 2017 skal alle sko-
ler desuden være i gang med brugen 
af digitale læringsplatforme. Derimod 
er der ikke noget specifikt lovkrav om 
arbejde med læringsmålstyret under-
visning. Det er lagt ud til kommunerne 
at definere kravene til læringsmålstyret 
undervisning. I Næstved Kommune er 
det besluttet, at lærerne i den digitale 
platform MinUddannelse skal opstille og 
evaluere læringsmål. 

Der er ikke enighed om, hvorvidt der 
findes en dokumenteret effekt af læ-
ringsmålstyret undervisning. Næstved 
Lærerkreds har derfor fokus på lærernes 
oplevelser og erfaringer med læringsmål-
styret undervisning, og hvordan de hæn-
ger sammen med et bredt læringsbegreb 
og dannelse i undervisningen. Derfor var 
Mette Frederiksen inviteret til at komme 
med et indlæg på årets Åbne Kursus. Her 
fortalte hun engageret om sit kritiske 
syn på læringsmålstyret undervisning og 
synlig læring. Hun understregede bl.a., 
at eleverne ikke kan være tjent med en 
skole, der hele tiden jagter synlige resul-
tater, da det bliver en meget individuali-
seret og indsnævret skole, hvor man er i 
kamp med hinanden og sig selv.

Arbejdsmiljø 
I arbejdsmiljøudvalget har vi i år haft fo-
kus på: 
• Arbejde med registreringer af fysiske 

magtanvendelser og psykisk bela-
stende hændelser. 

• Politianmeldelse af vold inden for 72 
timer.

• APV - en arbejdspladsvurdering af det 
fysiske og psykiske arbejdsmiljø

• Netværksdannelse mellem arbejds-
miljørepræsentanterne (AMR i kred-
sen).

Skriftlig beretning 2017
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Næstved Lærerkreds har til alle AMR 
udarbejdet en arbejdsmiljømappe med 
to skemaer, som kan bruges som ud-
gangspunkt for registreringer af fysiske 
magtanvendelser og psykisk belastende 
hændelser. Vores forslag er, at man får 
dem lagt synligt på personaleintra. 
Lærere kan blive udsat for hændelser i 
forbindelse med arbejde, som man kom-
mer til at ”tage med hjem”. Oplevelsen 
udløser måske ikke en reaktion lige på 
stedet, men måske gør kommende 
lignende episoder det. Derfor skal alle 
nævnte episoder registreres. Når først 
hændelsen er registreret, kan den bru-
ges som dokumentation, hvis man se-
nere bliver syg – eller får eftervirkninger 
af hændelserne. Episoder, der har været 
årsag til registrering, tages op i arbejds-
miljøgruppen. 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. Lærerkredsen understreger, 
at registreringsarkene bør bruges.

Der har i 2016 været fokus på kravet 
omkring politianmeldelse af vold. En 

stramning ved erstatningsnævnet har 
betydet, at vold fra elever mod lærere 
skal politianmeldes inden for 72 timer. 
Som udgangspunkt anbefaler DLF, at 
vold altid bliver anmeldt til politiet inden 
for fristen på 72 timer. Kan det ikke lade 
sig gøre, findes en dispensationsmulig-
hed. For at få dispensation, bør skolele-
deren - også inden for 72 timer - skrive en 
anmodning om dispensation for anmel-
delse, for at medarbejderen får mulighed 
for at få erstatning. 

Social kapital er et fokuspunkt i Næstved 
Kommune. God social kapital er afhæn-
gig af god ledelse. Man kan læse, hvor 
høj den sociale kapital er i vores APV 
(arbejdspladsvurdering). Vi har haft stor 
bevågenhed på den APV, der blev lavet 
i november 2016, for at se, hvordan ud-
viklingen har været ift. sidste års store 
problemer: Mulighederne for af udføre ar-
bejdet inden for den tid, der er til rådighed 
og Balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Ud over den psykiske del af APV’en, 
skulle der også laves en APV over den 
fysiske del, idet alle i forbindelse med 

den nye struktur i princippet har fået ny 
arbejdsplads. Det har været kompliceret 
at få lavet dette års APV, fordi mange 
lærere ikke har været tilknyttet den rig-
tige matrikel i systemet, og derfor er de 
fleste skoler kommet sent i gang med 
at skrive handleplaner. Vi har af samme 
grund ikke set og analyseret alle APV’er 
endnu! Men dem vi har set - fire ud af 
de seks distriktsskoler - viser desværre 
fortsat problemer med ovenstående 
punkter. 

Kommunikation og kurser
Næstved Lærerkreds arbejder for at 
fastholde, styrke og udvikle kommuni-
kationen mellem medlemmerne, TR’er 
og kredsstyrelsen. Kommunikationen går 
begge veje, både fra DLF centralt til det 
enkelte medlem, men også fra det en-
kelte medlem til TR’en, kredsstyrelsen og 
til DLF. Kommunikationen og kontakten 
til medlemmer foregår på flere måder.
• Nyhedsmails sendes direkte til med-

lemmerne via TR. De indeholder ak-
tuelle informationer og nyheder og 
udsendes, når der er behov for det. 

•

Møde i faglig klub på Holmegaardskolen.
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• Kredsbladet udkommer 2 gange om 
året med vægt på artikler og informa-
tioner med længerevarende relevans. 
Bladet skrives primært til kredsens 
lærere, men læses også af andre; poli-
tikere, embedsfolk og pressen. Denne 
sekundære målgruppe er væsentlig i 
Næstved Lærerkreds’ drøftelser og 
overvejelser om Kredsbladets fremtid.

• Kredsens hjemmeside næstvedlæ-
rerkreds.dk, er koblet op på DLF’s 
centrale hjemmeside dlf.org. Siden 
opdateres løbende med aktuelle in-
formationer og de sidste nyheder. 

• Desuden har Næstved Lærerkreds en 
Facebookside. Den er i dette år mere 
aktiv og ses af mange medlemmer.

Den direkte kommunikation med med-
lemmer er prioriteret højt. TR står for den 
daglige kommunikation med den enkelte 
lærer på skolerne. De er derfor afgørende 
i forhold til at sikre god og flydende kom-
munikation imellem medlemmer og 
Kredsstyrelse. Igennem året er TR’erne 
derfor også løbende samlet til møde med 
kredsstyrelsen, hvor der informeres om 
- og drøftes aktuelle forhold og problem-
stillinger på skolerne i Næstved. Møderne 
fungerer som et vigtigt bindeled imellem 
medlemmerne, kredsstyrelsen og DLF. 
Det er også TR, der står for indkaldelse 
og gennemførelse af møder i Faglig Klub 
på de enkelte skoler, hvor informationer 
videreformidles, og aktuelle lokale pro-

blemstillinger diskuteres. I løbet af skole-
året blev der afviklet møder på alle skoler, 
hvor formanden og andre medlemmer af 
Kredsstyrelsen deltog, som tidligere be-
skrevet. 

Lærerkredsens kontor har igen i det for-
løbne år været åbent hver dag både for 
telefoniske og direkte henvendelser - og 
torsdag fra kl 8.00- 18.00, så service og 
direkte kontakt er så optimal som mulig.

Kurser og møder for 
medlemmer og tillidsvalgte 
Kredsen har som tidligere år gennemført 
kurser, møder og temadage i løbet af 
året. Kurserne er dels for de tillidsvalgte 
AMR og TR, men der bliver også afholdt 
åbne kurser hvor alle medlemmer kan 
deltage.

Dette års kursus for AMR/TR havde 
overskriften: Samarbejde i en ny organi-
sation, hvor der blev fokuseret på sam-
arbejdet mellem AMR og TR på de nye 
skoler. Til dette fik vi et oplæg fra Tommy 
Krabbe omkring Ildsjæle, samt et oplæg 
fra Camilla Bengtsson, juridisk konsulent 
ved DLF, om magtanvendelser og regi-
strering af disse. Det åbne kursus blev i 
år afholdt 3.-4. februar med 80 lærere fra 
alle seks skoler og afdelinger. På kurset er 
inviteret relevante, aktuelle oplægshol-
dere. I år var det, som beskrevet, Mette 
Frederiksen, der talte om Formålsstyret 
undervisning og senere Sven-Erik Sch-
midt der underholdt om ”Den karisma-
tiske lærer.”

Mette Frederiksen på årets åbne kursus.

Skriftlig beretning 2017
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Budgetforslag for Næstved Lærerkreds 2017 og årsregnskab 2016
Budget 2017 Budget 2016 Realiseret

Indtægter  
Kontingentindtægter 3.117.000        3.160.000        3.129.920,50
Administrationsbidrag SF 25.000             25.000             25.000,00
Indtægt fra Akutfond 370.000           377.000           355.062,00
Andre indtægter -                   -                   0,00
Renteindtægter 50.000             30.000             55.950,41

Indtægter i alt 3.562.000        3.592.000        3.565.932,91

UDGIFTER:
Ansatte og KS

KS-timer 1.343.500        1.346.500        1.310.584,66
Sekretærløn 335.000           330.000           324.425,75
Sagsbehandler 710.000           681.500           674.911,77
Sociale bidrag ATP m.v. 11.000             11.000             9.625,41
Lønsumsafgift 70.000             70.000             78.505,00

Ansatte og KS i alt 2.469.500        2.439.000        2.398.052,59

Drift kredskontoret
Inventar/kopimaskine 17.000             18.000             16.248,72
Husleje, lys og varme 182.000           182.000           180.141,27
Telefon 25.000             38.000             22.458,52
EDB 18.500             18.000             27.690,89
Porto, papir mm 9.000               15.500             9.491,13
Håndbøger mm 20.000             20.000             18.003,55
Administration 70.000             70.000             61.735,92

Drift kredskontoret i alt 341.500           361.500           335.770,00

TR
TR møder og dagkurser 115.000           130.000           117.038,14
TR aviser, håndbøger m.v 120.000           120.000           112.065,00

TR i alt 235.000           250.000           229.103,14

Medlemsmøder / kurser  
Medlemsmøder/kurser 261.500           271.500           301.810,13
TR / KS kurser 186.000           183.000           171.165,23

Medlemsmøder / kurser i alt 447.500           454.500           472.975,36

Andre udgifter  
Pensionister 45.000             45.000             45.000,00
Revision 15.000             15.000             13.519,00
Diverse udgifter 2.000               2.000               -63,00
Andre organisationer 5.000               5.000               5.500,00

Andre udgifter i alt 67.000             67.000             63.956,00

Udgifter i alt 3.560.500        3.572.000        3.499.857,09

Nettoresultat 1.500             20.000           66.075,82

 

Budgetforslag for Næstved Lærerkreds 2017
og årsregnskab 2016
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I januar 2017 mødtes fire tidligere kredsformænd i Næstved Lærerkreds på kredskontoret på Slagelsevej. 
De var inviteret til at fortælle Næstved Lærerkreds’ historie fra 1970’erne til i dag. 

leringen besluttede vi, at vi som kreds 
ville deltage i den store demonstration 
på Christiansborg Slotsplads, sammen 
med over 100.000 andre lønmodtagere. 
100 medlemmer nedlagde arbejdet og 
drog i to busser af sted til København. 
Vi havde en fantastisk tur! Denne ar-
bejdsnedlæggelse var starten til et flot 
samarbejde med andre faglige organisa-
tioner. Kulminationen på samarbejdet var 
en demonstration med taler og sange på 
Axeltorv, hvor over 1500 lokale lønmod-
tagere mødte op. Dette samarbejde hjalp 
os med at blive respekteret i de lokale 
fagforeninger, hvis medlemmer jo gerne 
måtte sympatisere, når vi senere foretog 
kampskridt til fordel for folkeskolens ele-
ver og lærernes arbejdstid. Det har altid 
været lærernes problem at få forståelse 
for vores kamp for lærernes løn- og ar-
bejdsforhold.

Kort tid forinden blev vores første 
kredskontor flyttet fra formandens kæl-
der til et pænt lille kontor i Østergade 11. 
Det var nødvendigt at have et mødested 
med de mangeartede aktiviteter, kred-
sen deltog i.

Fire formænd fortæller...

KREDSFORMÆND I 

NÆSTVED LÆRERKREDS

           - 1980 John Christensen

1981 - 1988 Jørgen Nielsen

1989 - 1992 Anni Herfort

1992 - 1998 Alice Jelen

1998 - 2004 Knud Andreasen

2004 - 2014 Benedicte Hesselager

2014 - 2016 Thomas Andreasen

2016 - Lise-Lotte Horn Jakobsen

JØRGEN NIELSEN

1966 - 1989 Lærer fra 1972 på 

 Herlufmagle skole

1981 - 1988 Kredsformand i 

 Næstved Lærerkreds

1989 - 1991 Skoleinspektør på 

 Hyllinge Skole

1991 - 2009 Skoleinspektør på 

 Kildemarkskolen

2009 Pension, atletiktræner, 

 spillemand (violin) og 

 politisk aktiv i Enheds-

 listen

I denne artikel har vi givet ordet til Jørgen 
Nielsen og Alice Jelen, og i næste nummer 
af kredsbladet fortæller Knud Andreasen 
og Benedicte Hesselager om deres for-
mandstid.

Fra tjenestemandsorganisation 
til fagforening 
Danmarks Lærerforening har op gennem 
60’erne og 70’erne altid samarbejdet loy-
alt med skiftende undervisningsministre 
og embedsfolk, men hyppige regerings-
indgreb, som ramte både lærere og fol-
keskole op gennem 70’erne, skabte en 
øget faglig bevidsthed i lærergruppen I 
slutningen af 70’erne dannedes en mar-
kant opposition til den daværende linje 

i foreningen. Man formulerede ønsker 
om at styrke DLF, så vi både lokalt og 
centralt kunne sætte mere magt bag 
foreningens krav.

Skærpet linje 
– Jørgen Nielsen vælges i 1980
Også i kreds 61 blev dette drøftet, og 
efter et grundigt forarbejde opstillede 
en gruppe tillidsmænd og medlemmer 
til generalforsamlingen i 1980 både ny 
formand og kredsstyrelse, som til vo-
res store overraskelse blev valgt – uden 
modkandidater.

Herfra begyndte det seje arbejde 
med at markere kredsen lokalt, skaffe 
indflydelse på lokale afgørelser og på 
landsplan arbejde for en stærkere fag-
forening. Kredsen havde på det tidspunkt 
ingen forhandlingsret. Vi gik hårdt ind i 
kampen imod kommunale besparelser i 
tilrettelagte kampagner, hvor vi lavede 
debatindlæg, udarbejdede foldere og 
søgte opbakning hos andre faglige orga-
nisationer, som vi også støttede i deres 
arbejdskampe. 

Vores første arbejdsnedlæggelse, 82
I oktober 1982, da Schlüter- regeringen 
fjernede både dyrtids- og takstregu-

Benedicte, Knud, Alice og Jørgen.
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Generalforsamlingen 1982 
– et tilløbsstykke
Der var naturligvis en del medlemmer, 
som var modstandere af, at tjeneste-
mænd strejkede, og da der også gik ryg-
ter om, at kredsstyrelsen ville anskaffe 
en rød fane, mobiliserede de alle kræfter 
op til generalforsamlingen i 1982. Det 
blev et tilløbsstykke med over 425 frem-
mødte medlemmer, mange gode og hef-
tige indlæg og en afsluttende afstem-
ning, hvor der var stor opbakning til den 
siddende kredsstyrelse og den skarpe, 
faglige linje, der blev lagt. I årene efter 
deltog vi i landsdækkende arbejdsned-
læggelser i 1985 og 1986 efter regerings-
indgreb i overenskomstforhandlingerne. 
Efter 8 år som kredsformand var tiden 
inde til at komme tilbage til det pædago-
giske arbejde på min gamle skole -  nem-
lig Herlufmagle Skole.

Kampvalg – Alice Jelen vælges
Jeg blev ved Kreds 61’s første kampvalg 
til formandsposten valgt i 1992. De for-
udgående år havde været præget af 
store besparelser på skolernes budget-
ter, og det havde resulteret i fyringer og 
overflyttelser af mange lærere. I marts 
1993 faldt en af de helt store aftaler på 
skoleområdet på plads. Lærerne overgik 
fra ansættelse som tjenestemænd til 
overenskomstansættelse og fik en ny 
arbejdstidsaftale og lokalløn. I Kreds 61 
havde medlemmerne stemt nej, men vi 
måtte naturligvis alligevel bruge oceaner 
af tid til møder på skolerne og i kommu-

nerne for at finde frem til en nogenlunde 
ens fortolkning af de nye begreber U, F 
og Ø-tid. Ved planlægningen af de ef-
terfølgende skoleår blev der brugt papir 
svarende til en mindre regnskov for at 
få plads til selv de mindste detaljer på 
lærernes arbejdstidsplaner. 

Stemningen omkring arbejdstiden var 
rigtig dårlig på mange skoler i kredsen, 
og det stod hurtigt klart, at vi hurtigst 
muligt måtte benytte os af de mulighe-
der for at indgå lokalaftaler, som den nye 
styrelseslov i 1989 havde åbnet for. Det 
betød bl.a., at både TR-rollen og lederrol-
len ændrede karakter i disse år. TR’en blev 
et meget vigtigt bindeled mellem kreds-
styrelsen og medlemmerne på skolerne. 
De måtte klæde os ordentligt på, før vi 
indgik aftaler. Det betød flere TR-møder 
og mange kurser. Lederne, der før havde 
været ”de første blandt ligemænd,” blev 
mere og mere skoleforvaltningernes 
tilsvarende bindeled. Med den gradvist 
øgede selvforvaltning på skolerne, hvor 
hver skole for sig skulle få tingene til at 
gå op, var den lønmodtager- kontra ar-
bejdsgiverholdning, som bl.a. kreds 61 
havde kæmpet imod, efterhånden et 
faktum. Det satte i højere og højere grad 
sit præg på en del af kredsens skoler og i 
samarbejdet med skoleforvaltningerne. 

Aftaler i tre kommuner og på de en-
kelte skoler om både akkorder og lokal-
løn betød et voldsomt øget arbejdspres 
på kredsstyrelsen samtidig med, at der 
skulle samarbejdes fagpolitisk med den 
øvrige opposition i DLF. Derfor blev det 
besluttet, at Kreds 61 skulle ansætte en 
egentlig sagsbehandler, der i det daglige 
kunne betjene kredsens medlemmer, og 
som kunne hjælpe kredsstyrelsen med 
den nødvendige forberedelse til det ef-
terhånden omfattende samarbejde med 
skoleforvaltningerne. 

Da den første store internationale 
læseundersøgelse blev offentliggjort i 
1994, viste det sig, at danske elever i 3. 
klasse læste langt dårligere end forven-
tet, og lærerne fik endnu en mavepuster. 
Der var al mulig grund til at arbejde med 
foreningens andet ben – det pædagogi-
ske – men jeg må nok indrømme, at det 
første ben – det fagpolitiske – krævede 
så mange kræfter, at der gik nogen tid, 
før skolens indhold, der jo efter min me-
ning burde fylde mest, rigtigt kom på 
dagsordenen.

Ved min tiltræden som formand 
havde jeg sagt, at jeg ikke skulle pen-
sioneres som formand. I 1998 valgte jeg 
at gøre alvor af den beslutning, og jeg 
vendte tilbage til skolen.

ALICE JELEN

1976 - 1994 Lærer

1992 - 1998 Kredsformand 

1998 - 2012 Skoleleder på 

 Holmegaardskolen

2012 - Børnebørn, aktiv i lokal -

 området, sejlads på 

 »de 7 have«
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Mød os på Næstvedlærerkreds.dk og på Facebook

 "Kære kommende 
lærerpensionister"
Vi er i dag 284 medlemmer i Lærerkredsens fraktion 4 – 

populært kaldet ”Seniorklubben”. Vi ønsker hermed at byde 

dig velkommen. Vi satser primært på det sociale samvær, 

hvor vi er sammen med tidligere lærerkolleger og har nogle 

gode oplevelser. Et lille udvalg planlægger de aktiviteter, 

som tilbydes vore medlemmer. Det munder ud i et års-

program, som lægges ud på Lærerkredsens hjemmeside: 

www.næstvedlærerkreds.dk (pensionister). Desuden kan 

du der se vores folder, som fortæller om alle de muligheder, 

du som medlem har som pensionist. Den indeholder en lang 

række af gode fordele, du kan få glæde af. Vi glæder os til 

at se dig i kredsen til mange gode oplevelser.  

Venlig hilsen - på vegne af seniorudvalget

Knud Erik Antonsen - tlf. 24988980

Medlemsarrangement for 
mindre medlemsgrupper

”Det forpligtende kredssamarbejde Sjælland-Syd” inviterer hermed ”de mindre medlemsgrupper” til fyraftensarrange-
ment.

Mandag d. 3. april 2017 klokken 16 - 19 på 
Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved.

Programmet indeholder bl.a. et foredrag med Rasmus Alen-
kjær og et oplæg af Bjørn Hansen formand for pædagogisk udvalg i Danmarks Lærerforening. 

Tilmelding til kreds 61 senest 24. marts.

Mange medlemmer deltog i seniorklubbens 

arrangement om Jeppe Aakjær.


