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Kære alle 

Endnu et skoleår er ved at være slut. Det har været et år med lige så mange udfordringer, 

opgaver og nye tiltag som forudset. 

Fra kredsstyrelsens side har kommunalvalget og overenskomst 2018 været de vigtigste ar-

bejdsområder. Begge dele handler om at forbedre vores medlemmers rammer og vilkår for 

at kunne levere et professionelt stykke arbejde. Selv om det drejer sig om store, nationale 

dagsordener, er det vigtigt, at vi altid kan omsætte det til lokale forhold, forandringer og 

forbedringer. 

OK 18´s indhold bliver en føljeton. Indholdet af forliget skal skabe konkrete, lokale forbed-

ringer. Vi har f.eks. allerede indledt forhandlinger om en ny lokalaftale. Samtidig bygger hele 

”ny start” tekstdelen på en ny måde at anskue samarbejdet på. Vi skal arbejde for en ny 

start i forhold til overstyring og kontrol. Desuden skal der være større fokus på kerneopga-

ven - og dermed på jeres daglige professionelle råderum. 

Vi skal også lokalt sætte resultaterne fra rådgivningsgruppens arbejde med færre bindende 

mål på dagsordenen.  Da man indførte de nuværende Fælles Mål i 2014, skete det blandt 

andet samtidig med implementeringen af læringsplatformene, og det førte til, at nogle un-

dervisere har følt sig stækket og begrænset i deres frihed til at bestemme over egen under-

visning. Resultatet af rådgivningsgruppens arbejde er bl.a., at vi skal hen imod nogle faglige 

mål, som kan skabe gode, faglige drøftelser af undervisningen. 

Ingen af de overstående opridsede ændringer og nye mål kommer af sig selv. Der er ingen 

tvivl om, at vi skal følge udviklingen tæt. I den forbindelse vil vi også have brug for at invol-

vere jer medlemmer. Vi skal hele tiden have jeres analyser og viden omkring hverdagens 

udfordringer for øje.  

På jeres arbejdsplads har den sidste tid været præget af kommende års planlægning, eksa-

miner, ansættelse af nye kollegaer, afrunding af igangsatte opgaver. Listen er lang, og I 

trænger til ferie. 

Med tanker om et nyt år med mange spændende opgaver i vente – er det rart at vide, at 

nogle gode ferieuger venter forud for alle.  

Næstved Lærerkreds ønsker alle medlemmer en rigtig dejlig og velfortjent sommer! 

 

Med venlig hilsen 

Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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