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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. 

 

Covid-19 har i den forgangne tid sat den altoverskyggende dagsorden - og i særdeleshed for 

folkeskoleområdet. Skolerne er lige nu i gang med “fase 3”. Hjemmeundervisning, genåbning 

i 2 etaper med bl.a. nødundervisning, har sat sit helt specielle præg på vores område.  

For vores medlemmer i folkeskolen har “omstillingsparathed” været omdrejningspunktet for 

de sidste måneder. Det er imponerede, det stykke arbejde lærerne har bidraget med. Det skal I 

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

 

Kan vi så lære noget af denne tid? Ja, helt sikkert. Ingen tvivl om, at corona-tiden har tydelig-

gjort lærernes exceptionelle kvaliteter, relationernes vigtighed – fordele ved at dele klasser i 

mindre grupper og styrken i at være to lærere i en undervisningssituation. Men det hele skal 

ses i respekt for den “slidtage” - og arbejdsindsats, lærerne har lagt i denne opgave hen over 

de sidste knap fire måneder. Det skal lige have lov til at bundfælde sig først. 

 

Som I alle ved fra medlemsbreve og videoer, er forhandlingerne om lærernes arbejdstid sat på 

 ”tænkepause”. Forhandlingerne genoptages meget snart, og målet er at nå et resultat primo 

september. Ingen tvivl om, at COVID-19 også har sat sit præg på mulighederne for at kom-

munikere med medlemmerne og de tillidsvalgte. På trods af omstændighederne har jeres til-

lidsrepræsentanter deltaget bl.a. i online møde - og TR-møder det sidste med besøg af hoved-

styrelsesmedlem Thomas Andreasen. Hvis I har spørgsmål til hele forløbet, så tøv endelig 

ikke med at kontakte kredsstyrelsen - eller jeres TR. Vi drøfter gerne periodeforhandlingerne 

og en mulig arbejdstidsaftale med jer. Vi viderebringer ligeledes gerne jeres betragtninger til 

centralt hold. Sørg for at holde jer orienteret via medlemsbreve - og de tillidsvalgte. Vi vil 

sammen sørge for, at medlemmerne føler sig bedst muligt orienterede i dette forløb. Forhand-

lingerne genoptages i nærmeste fremtid - og afsluttes forhåbentlig med et positivt resultat 

primo september. 

 

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

i Ny Ridehus, Grønnegades kaserne. Vi håber, I har mulighed for at deltage. 

 

På trods af nye udsendte retningslinjer for folkeskolen, ved vi ikke helt, hvordan arbejdslivet 

ser ud efter ferien.  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 jer alle 

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 


