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Kære medlemmer                                                                                              

 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Og endnu en gang er det helt velfortjent, at 

sommeren venter på os alle med nogle ugers frihed. Denne gang har optakten til sommerferien 

dog været betydelig anderledes, end vi nogensinde har prøvet før. For vores medlemmer, der 

tilhører de mindre medlemsgrupper, har corona-tiden været mangfoldig. 

 

Nogle medlemmer har haft arbejdsdage, der stort set har været normale. Andre har arbejdet 

hjemmefra, eller været sendt ud til andre arbejdspladser for bl.a. at bistå med undervisning. 

Hvordan de sidste måneder end har set ud, har I alle bidraget på flotteste vis. Det bør I have en 

stor ros for - og vi ved, at jeres arbejdsgiver har samme tilgang til jeres indsats. 

 

Men der foregår også mange andre ting i jeres fagforening end at forholde sig til Corona-

situationen. Som I forhåbentlig har fulgt med i på sidelinjen, er periodeforhandlinger i gang 

ang. lærernes arbejdstid. Forhandlingerne skulle ha´ været afsluttet i maj - men er nu sat på 

“tænkepause”. Forhandlingerne genoptages i nærmeste fremtid - og afsluttes forhåbentlig med 

et positivt resultat primo september. Selvom det ikke har direkte forbindelse til jeres hverdag, 

er det alligevel et fælles anliggende for hele foreningen. Periodeforhandlinger trækker auto-

matisk tråde til f.eks. kommende overenskomstforhandlinger i 2021. Når vi ved mere, bliver I 

selvfølgelig informeret angående opstilling af krav. 

 

Tirsdag d. 29. september kl. 17.00 afholder Næstved Lærerkreds den udsatte generalforsam-

ling i Ny Ridehus, Grønnegades kaserne. Dagsorden udsendes straks efter ferien. Vi håber, at I 

har mulighed for at deltage.  

 

Hvert år afholder Næstved Lærerkreds ”Åbent kursus” for alle vores medlemmer. Det starter 

fredag eftermiddag - og slutter lørdag middag. Et lille døgns tid med interessante oplægshol-

dere, god mad og kollegial hygge. Næste ”Åbent kursus” afholdes d. 29.-30. januar 2021. 

Husk allerede nu at sætte X i kalenderen.  

 

Hvordan arbejdslivet ser ud efter ferien vides endnu ikke helt. Håbet er dog, at vi nærmer os 

mere “normale tilstande”. Som Dan Turèll sagde “jeg holder af hverdagen - mest af alt af 

hverdagen” - og man er tilbøjelig til at give ham ret. 

 

Men først ferie. 

 

Rigtig god sommer til alle 

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

 

 


