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Kære medlemmer.                                                                                                      Næstved d. 4. april 2017 

Mange tak for jeres deltagelse i generalforsamlingen d. 24. marts 2017 

Som opfølgning på vores generalforsamling har vi valgt at udsende et medlemsbrev, der udelukken-

de er passager fra vores mundtlige beretninger. Det er kun et kort udsnit af de samlede beretninger, 

men vi synes, at alle bør have kendskab til vores væsentligste budskaber. 

Vi har valgt at udsende følgende afsnit fra formandsskabets beretning: 

 ”Ro på Folkeskolen – men meget gerne høj aktivitet i forhold til økonomisk prioritering af 

skolerne i Næstved Kommune”.  Vi ønsker at undgå den misforståelse, at vi med ”ro” me-

ner, at man fra politisk hold ingenting skal foretage sig, men bare få reformen og ar-

bejdstiden til at fungere. Som beskrevet i Kredsbladet, så er det ikke det, vi mener med 

ro. Der er lige lovlig meget ro i forhold til at sætte Næstved Kommunes folkeskoler i fo-

kus, hvor man giver skolerne og medarbejderne status, har visioner – og opprioriterer he-

le området, ikke mindst økonomisk. I den henseende er der ingen grund til ro.  

 Selvom vi har en mulighed for at flekse i arbejdstiden – så giver det ikke flere arbejdsti-

mer i døgnet. Der er for lidt tid. Når lærere eller børnehaveklasseledere ind imellem dri-

ster sig til at gå til deres leder med deres frustration i forhold til manglende tid til at løse 

alle opgaverne, så er svaret ofte – fra en ligeså frustreret skoleleder - at man må sætte 

sit ambitionsniveau lidt ned. Nej… det går altså ikke!  Det er meget positivt, at der findes 

formaliserede muligheder for fleksibel arbejdstid på alle skoler, men mængden af under-

visning og arbejdsopgaver forsvinder ikke af den grund.  

 Som bekendt gennemførte vi i januar måned i år en inklusionsundersøgelse og desværre 

viser besvarelserne, at der stadig er store udfordringer på området. Mange oplever, at 

det er svært at få hjælp til opgaven samtidig med, at mange af eleverne ingen eller me-

get få støttetimer er tildelt.  

 Inklusionseftersynet har betydet en lovændring, hvor der er gjort op med 96 % målsæt-

ningen. I stedet er elevernes faglige og sociale udvikling sat i fokus. Desuden skal der nu i 

skolebestyrelserne laves principper for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 

faglige og sociale fællesskaber. Vi håber, at det i højere grad kan være med til at sætte 

inklusion på dagsordenen ude på skolerne. 

 Der er i Næstved en meget høj klassekvotient samlet set, og faktisk har over halvdelen af 

klasserne i kommende skoleår 24 eller flere elever i klasserne. Det er en af de gevinster, 

der økonomisk er kommet ud af at lave distriktsskoler, men det giver selvsagt en del ud-

fordringer for mange lærere og børnehaveklasseledere.  

 Som det helt store problem for lærere og børnehaveklasseledere pegede vi på den høje 

undervisningsforpligtigelse, som er oppe på 785 timer i gennemsnit. Før reformens ikraft-

træden lå den på 720. Det giver kæmpe udfordringer med at levere velforberedt under-

visning.  Det er en af de udfordringer, som er alfa og omega at få gjort noget ved, hvis vi 

skal lykkes med vores opgave. 

 

 VISP (Videnscenter for specialpædagogik) har igen i år store udfordringer. Endnu en gang 

er VISP ramt af, at samarbejdsaftaler er blevet opsagt. Det kan få store konsekvenser for 

mailto:061@dlf.org


 
 
 
 

2 

 

en del ansatte – omfanget er endnu ikke kendt. Det er en alvorlig situation og en kedelig 

udvikling for et område, der er kendt for at have stor faglig viden inden for det voksen-

specialpædagogiske område. 

 Kommende skoleår byder som bekendt også på et kommunalvalg. Vi skal understrege det 

økonomiske pres, der er på skolerne, og den investering politikerne er nødt til at priorite-

re til skoleområdet. Lidt anerkendelse i ny og næ af vores profession er ikke nok. Vi vil og-

så se handlinger. Der bør udarbejdes en økonomisk genopretningsplan for skoleområdet.  

 OK 18. Næste år - stort set ved denne tid - er der formentlig og forhåbentlig fuld gang i 

overenskomstforhandlingerne. Men inden da skal vi have en grundig debat i foreningen 

om, hvad vi ønsker os, og hvilke forestillinger vi gør os for den kommende overenskomst-

periode. Der vil bl.a. blive afholdt medlemsmøder i de 6 skoledistriktet i april og maj må-

ned. 

 Der er dagsordner og politiske tilkendegivelser, der skal udtrykkes via Lærerkredsen. An-

dre ting kan med god effekt påpeges af tillidsrepræsentanten. Men der er også emner og 

relevante dagsordner, der får en helt anden mening, når det er lærerne, der i fællesskab 

siger det. Vi mener, at fælles handlinger skaber bedre arbejdsliv for medlemmerne. Hvis 

foreningen på alle niveauer arbejder involverende, og udfordringer i højere grad løses 

sammen med medlemmerne – end for medlemmerne – så mener vi, at vi som forening 

står endnu stærkere.  

 

 

Til sidst vil vi ønske alle vores medlemmer en rigtig god påskeferie. 

 

 

 
 

 

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen 

Formand 
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