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Kære medlemmer 

Tirsdag d. 29. september afholdt Næstved Lærerkreds sin årlige generalforsamling. På trods af at 

generalforsamlingen både var udskudt – og skulle afvikles under skærpede omstændigheder, var 

der, situationen taget i betragtning et flot fremmøde. Valg til Kredsstyrelse og kongresdelegeret blev 

gennemført – og valget faldt ud således: 

Formand: Lise-Lotte Horn Jakobsen (genvalg) 

Næstformand: Pia Sundberg (genvalg) 

Kredsstyrelse: 

Søren Eriksen (Genvalg) 

Maj-Brit Kusk (Genvalg) 

Mathias Ehrenberg (Genvalg) 

Anne Thornild 

Kongresdelegerede: Lise-Lotte Horn– Pia Sundberg og Mathias Ehrenberg 

Vi ønsker alle tillykke med valget – specielt styrelsens nyvalgte Anne Thornild. Anne er til daglig lærer 

og TR på Kobberbakkeskolen afd. Sydby og afd. Sjølund. Vi glæder os til samarbejdet. 

Gerd Østergaard trak sig i sidste øjeblik som kandidat til kredsstyrelsen. Vi har været utrolig glade for 

samarbejdet, den rolle og de funktioner Gerd har påtaget sig i Næstved Lærerkreds. Gerd fortsætter 

som TR på Holmegaardskolen afd. Toksværd.  

COVID19 

Vores skoler og øvrige arbejdspladser har heldigvis indtil videre været meget forskånet i forhold til 

covid-19. Lærerkredsen modtager dog henvendelser, via skolernes arbejdsmiljørepræsentanter, fra 

bekymrede lærere ang. Corona - og deres situation på skolerne. 

Henvendelserne drejer sig primært om 3 fokusområder. 

-Rengøring i klasselokalerne. Der er behov for en fælles standard og fælles udmelding. 

 Afstandskravet er ophævet for medarbejderne - man forsøger en sikring på 1 meter, men svært at 

overholde, når man arbejder med børn/elever. 

-Møder på tværs af årgange – klasser, fælles forberedelse, emneuger m.m. Usikkerhed i alle de situa-

tioner, hvor man ikke er sammen med sit primære team/kollegaer og elev gruppe.  

Næstved Lærerkreds har kontaktet Næstved kommune, da der er brug for præcise udmeldinger i 

forhold til de mange lærere, der med rette føler sig udsat. Fokus bør være, hvad kan der gøres for at 

sikre lærerne og deres arbejdsmiljø lige nu. 

Vi har henvendt os til Næstved kommune med de bekymringer lærerne har i den nuværende situati-

on.  
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Næstved kommune er opmærksom på de udfordringer, der er i forhold til rengøring - bl.a. på bag-

grund af skiftende aktører. Der vil nu blive sat fokus på en sikring af en ensartet tværgående rengø-

ringsstandard. De enkelte matrikler bør i de respektive arbejdsmiljøgrupper være opmærksomme på 

denne problemstilling - og sørge for at problemet sendes videre til rette sted – så der kan handles på 

det. 

Næstved kommune er opmærksomme på vigtigheden i, at elever og lærere på skolen er i så få klas-

se/årgange som muligt. Der opfordres til, at håndteringen drøftes på skolerne. 

Næstved Lærerkreds mener løsningerne kunne være at møder, samlinger, forberedelse, emneuger 

m.m. planlægges så hensigtsmæssigt som muligt. At der pågår en konstant drøftelse af, hvordan vi 

kan og bør være sammen (mindst muligt sammen)og hvordan opgaverne kan løses sikkerhedsmæs-

sigt forsvarligt.  

Næstved Lærerkreds fastholder kontakten til Næstved kommune – der opfordrer til lokale drøftelser 

– til gavn for personalets tryghed i en usikker tid. 

I den forbindelse vil vi gerne henvise til det medlemsbrev, der blev udsendt fra DLF i sidste uge ang. 

Corona-situationen. Formand, Gordon Ørskov Madsen, præciserer de tiltag, der lige nu tages fra 

centralt hold i forhold til lærernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

Ligeledes har DLF rettet en direkte henvendelse til ministeriet og KL. I brevet appellerer DLF til, at 

man sender tydeligere signaler og også økonomi til, at man bedre kan sikre sig mod stigende smittetal i 

skolen. 

I henvendelsen står der bl.a. ”Man må gøre, hvad man overhovedet kan for at skabe den størst mulige 

tryghed og undgå smitte. Det kan eksempelvis ske ved, at lærerne alene passer deres undervisning, 

men at man så dropper fysiske møder på skolerne. Man kan kræve, at eleverne ikke er sammen med 

andre end egen klasse, og at der bliver foretaget ekstra rengøring på skolerne”  

Næstved Lærerkreds følger naturligvis op på ovenstående og opfordrer jer til at henvende jer til jeres 

AMR eller os, hvis I har spørgsmål eller lign. 

Kredsbladet 

Næste udgave af Kredsbladet er under udarbejdelse. I det kommende nummer kan I bl.a. læse ud-

drag af kredsens mundtlige beretning, DLFs kongres 2020 – og en informativ og interessant artikel 

om arbejdet som UU-vejleder i Næstved kommune. God læselyst når Kredsbladet lander på skolerne 

  

På vegne af Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

 

 


