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Medlemsbrev                                                                                                  

 

I skrivende stund er afstemningen i forhold til en arbejdstidsaftale stadig i fuld gang.  

Din TR har formentlig afholdt faglig klub på din skole, og vi håber, at der har været rigtige 

gode medlemsdrøftelser. Kredsen anbefaler et “ja”. Det er bl.a. drøftet med jeres TR. Men det 

er samtidig utrolig vigtigt for os, at medlemsdrøftelserne også indeholder de spørgsmål, I som 

lærere har til en kommende aftale. Uanset udfaldet af afstemningen er jeres opmærksomheds-

punkter vigtige for det videre arbejde i forhold til lærernes arbejdsvilkår. 

Vi er spændt på resultatet - og håber på en høj stemmeprocent.  

Hvis du ikke allerede har stemt, så husk det inden tirsdag d. 1. september kl 16.00. 

Kontakt gerne din TR, kredsen - eller undertegnede, hvis der er brug for at vende de forskelli-

ge elementer i aftalens indhold. 

 

Tirsdag d. 29. september kl 17.00 afholder Næstved Lærerkreds forårets aflyste generalfor-

samling. 

Du vil en af dagene modtage et link til vores Kredsblad fra februar måned, der omhandler den 

aflyste generalforsamling. I Kredsbladet bliver du bl.a. opdateret på dagsorden, regnskab, 

budget og en præsentation af kandidaterne til kredsstyrelsesvalget. Kredsbladets indhold er 

udarbejdet i februar måned - inden COVID-19 overtog den samlede dagsorden på verdens-

plan. Eftersom det er en udsat generalforsamling, er der naturligvis ikke ændret i indholdet. 

Vi er stadig i en corona-situation, hvor vi skal passe på hinanden - og det er der selvfølgelig 

taget højde for i forhold til gennemførelse af arrangementet.  

Generalforsamlingen overholder naturligvis alle formalia, men vi vil forsøge at minimere  

tiden vi er samlet. Også i respekt for tidspunktet - og at dagen derpå er endnu en arbejdsdag. 

Husk at tilmelde dig til din TR eller til 061@dlf.org – se opslag på din arbejdsplads. 

 

Lige nu er Næstved kommune i gang med arbejdet omkring budget 2021. 

Næstved Lærerkreds har sendt høringssvar - og er ligeledes i kontakt med det politiske niveau. 

Vi oplever en stor velvilje og lydhørhed hos politikerne til at tilføre flere ressourcer til skole-

området -samt en forståelse for, at det skal kunne mærkes hos lærerne i deres daglige under-

visning. Derfor har en af kredsstyrelsens ønsker endnu engang været nedsættelse af undervis-

ningstimetallet. 

Ligeledes er der i de senere år blevet langt færre lærere på skolerne - uden en tilsvarende elev-

nedgang. Dette er også et ønske for kommende budget. Vi skal være flere lærere der undervi-

ser – til gavn i hverdagen. 

Ovenstående er nogle af de ting, vi vil komme omkring på vores generalforsamling. 

 

Men først afstemning - husk at brug din demokratiske stemme. 

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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