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Den nye Kredsstyrelse samlet.



Generalforsamling 
i Næstved Lærerkreds

Generalforsamling for Næstved Lærerkreds blev afholdt på Grønnegade Kaserne tirsdag 29. 

september kl. 17.00, hvor omkring 80 medlemmer deltog. Generalforsamlingen var blevet 

udsat fra marts 2020 pga. Covid-19. Der var derfor også taget alle nødvendige forholdsregler 

for at undgå smitterisiko. Ved indgangen blev udleveret mundbind til alle. Der var desuden 

sikret ekstra plads ved bordene, håndsprit mv. 

Formand Lise-Lotte Horn Jakobsen fremlagde den mundtlige beretning, som kan læses i 

uddrag på de kommende sider. Derefter fremlagde næstformand Pia Sundberg regnskabet, 

og efterfølgende blev der foretaget valg om forslag til vedtægtsændringer. Det var bl.a. en 

opkrævning af kontingent hver tredje måned i stedet for hver måned, som giver forenin-

gen - og dermed en fordel for medlemmerne - en væsentlig besparelse. 

I år var der desuden valg til kredsstyrelsen, hvor følgende blev valgt. Lise-Lotte blev gen-

valgt til formandsposten. Pia blev genvalgt som næstformand. Begge er desuden kongres-

delegerede. Til kredsstyrelsen til den kommende periode blev desuden valgt: Mathias 

Ehrenberg, Maj-Brit Kusk, Søren Eriksen og Anne Thornild. Som kongresdelegeret blev 

Mathias valgt. 

KOLOFON
KREDSBLADET

Næstved Lærerkreds
Slagelsevej 14
4700 Næstved
Tlf. 55 73 75 49
Email: 061@dlf.org

Kontoret har åbent 
Man- og tirsdag  8.30 - 15.00
Onsdag 8.30 - 12.00
Torsdag 8.30 - 18.00
Fredag 10.00 - 12.00
Formand, næstformand og sags
behandler træffes efter aftale.

Kredsstyrelsesmedlemmer
Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand
Tlf. 30 13 31 17
Email: lhja@dlf.org

Pia Sundberg, næstformand
Holmegaardskolen, afd. Fensmark
Tlf. 21 66 30 94
Email: psun@dlf.org

Mathias Ehrenberg
Lille Næstved Skole
Email: maeh@dlf.org

Anne Thorning
Kobberbakkeskolen
Email: a_thornild@hotmail.com

Søren Eriksen
Susåskolen, afd. Herlufmagle
Email: seri@dlf.org

Maj-Brit Kusk
Holmegaardskolen, afd. Fensmark
Email: maku@dlf.org

Søren Eriksen
Kredsstyrelsesmedlem, kursusansvarlig

Lena Øster
Sagsbehandler, kredskontoret

Pia Sundberg
Næstformand, kongresdelegeret, kasserer

Ea Kondrup
Sekretær, kredskontoret

Maj-Brit Kusk
Kredsstyrelsesmedlem, arbejdsmiljø
ansvarlig, repræsentant i OmrådeMED

Anne Thornild
Kredsstyrelsesmedlem, repræsentant i 
OmrådeMED

Lise-Lotte Horn Jakobsen
Formand, kongresdelegeret

Mathias Ehrenberg
Kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret, 
tovholder, pædagogisk udvalg

s 2 - måske nyt foto - afhængigt af om 

jeg får taget nyt til forsiden

Formand for Næstved Lærerkreds, 
LiseLotte Horn Jakobsen aflægger 
mundtlig beretning.



Arbejdstidsaftale

Jeg har valgt at begynde med det tema, 

der har gennemsyret skolevæsnet si-

den 2013. Det har været intensiveret 

det sidste år og blev endelig afsluttet 

i august med vedtagelsen af en ny ar-

bejdstidsaftale. Men kun for at sætte 

gang i det arbejde, der nu er påbegyndt.

Lov 409 er død – vi har fået en central 

arbejdstidsaftale. Den skal naturligvis 

have nogle ord med på vejen. Det har 

været en utrolig lang kamp at komme 

her til - og som sagt; vi er ikke færdige 

endnu. Det er ikke gjort med aftalen. 

Ligesom tidligere tiders aftaler, er det 

implementeringen, der er det vigtigste. 

Den skal virke!

I hele debatten omkring aftale - ikke 

aftale, så tror jeg ind imellem vi glem-

mer, hvor vi kom fra i 2013. Hvordan 

så virkeligheden ud ifølge lov 409? Jeg 

ved, at en del af jer på de netop afholdte 

faglige klubmøder, har fået præsente-

ret en opgaveoversigt fra 2014. Den vi-

ser, at vi faktisk har fået gjort tingene 

mere gennemskuelige og fået ”skuffe-

regnskaberne” frem i lyset. Årsagen er, 

at vi i Næstved har en lokalaftale. Det 

er en lokalaftale, som rummer mange 

væsentlige og præcise formulerin-

ger i forhold til at håndtere lærernes 

arbejdsliv. Der er tid på alle opgaver 

– individuel og fælles forberedelse er 

defineret, håndtering af ændringer i lø-

bet af skoleåret er beskrevet, ligesom 

nyuddannedes vilkår, og alle har mu-

lighed for fuld fleksibilitet m.m. Alt det 

har vi med i vores lokalaftale.

I forhold til den nye aftale, A20, ser vi 

elementer, der kan styrke den lokale af-

tale. I flæng vil jeg blot nævne; elevpau-

ser i forhold til forberedelsens anven-

delse, synliggørelse af individuel tid, 

aldersreduktion, et gennemskueligt 

planlægningsgrundlag mv. Kombineret 

med lokalaftalen, tror jeg, at vi hele ti-

den kan tilgodese lærernes vilkår for at 

bedrive god undervisning – og dermed 

lave god skole. 

Men ingen medlemmer skal være i 

tvivl: Et flertal stemte ”ja”, til en aftale, 

men 1/3 har stemt ”nej”. Det tager vi 

som styrelse meget seriøst. Men hvor-

for? Måske er det mistillid til arbejds-

giver. Måske er det manglende tro på, 

at ændringer kan blive en realitet. Må-

ske havde man forestillet sig ”et andet 

aftaleindhold”. Eller måske er det den 

meget svære oversættelse i forhold til, 

hvad en aftale kan – og hvad en aftale 

ikke kan. Det drøfter vi jævnligt med til-

lidsrepræsentanterne  (TR)- og gerne 

med medlemmerne.  

I den nye aftale kommer tillidsrepræ-

sentanterne til at spille en væsentlig 

rolle. Det tager vi her i Næstved med 

ophøjet ro. Det, at vi har en lokalaftale, 

>>

Uddrag af den mundtlige beretning på Næstved Lærerkreds’ 

generalforsamling 29. september 2020

3

FORMANDEN HAR ORDET



gør, at TR har været vant til at påtage 

sig vigtige drøftelser med lederne. 

Kommuners Landsforening (KL) og 

DLF har desuden i fællesskab planlagt 

et implementeringsforløb med delta-

gelse af forvaltningsfolk, skoleledere 

og tillidsvalgte.

Når vi om kort tid har et samlet resul-

tat af evalueringerne fra alle skolerne, 

skal lokalaftalen, sammen med stærke 

elementer fra den centrale aftale, ju-

steres og tilpasses i en forbedret ud-

gave. Det ser vi frem til. Vi har en god 

lokalaftale. Nu har vi også en central 

aftale. 

Lærernes undervisningstimetal

Næstved Kommune har netop indgået 

et budgetforlig for 2021, ja faktisk også 

for 2022 -  et 2-årigt budgetforlig. Lokalt 

udtalte formanden for Børne - og Skole-

udvalget Lars Hoppe Søe til Kredsbla-

det for ca. et år siden: ”Vi er voldsomt af

hængige af, at vi har nogle medarbejdere, 

der også trives, og når jeg spørger, hvad 

vi kan gøre bedre, hvad der skal til, så 

bliver der peget på forberedelsestiden.” 

Det er endnu et eksempel på, at den 

omkringliggende verden er ved at for-

stå vigtigheden af dette. I kommende 

budget er en nedsættelse af lærernes 

undervisningstimetal igen prioriteret 

og dermed en realitet. Som vi skrev i 

læserbrevet til Sjællandske i uge 39:

Historisk set blev lærernes undervis

ningstimetal hævet med 2,5 ugentlig 

lektion i 2014. 

Igennem de senere år, er det gang på 

gang blev påpeget og bevist, hvor vigtige 

lærerne er for folkeskolens udvikling og 

dermed elevernes faglighed og trivsel 

i folkeskolen. For at dette skal lykkes, 

er det blevet helt tydeligt, at den store 

mængde undervisning og dertil mindre 

forberedelse, har været  og er, en tydelig 

udfordring. Vi kvitterer for politikernes 

løbende fokus på denne store problem

stilling. Gennem de senere år, er lærer

nes undervisningstimetal blevet reduce

ret med 1,5 lektion. Politikerne har med 

denne beslutning prioriteret folkeskolen. 

Denne reduktion skal nu omsættes I eks

tra forberedelse til hver enkelt lærer.

Digital topstyring

En anden dagsorden, der har fyldt 

meget, både i vores kredsarbejde – og 

nationalt, er det vi under en fælles 

paraply kalder ”digital topstyring”. 

Gennem tiden er kompleksiteten af læ-

rerjobbet steget. Samtidig er en række 

nye opgaver kommet til. Digitalise-

ringen muliggør indsamling af store 

mængder data. Næstved Lærerkreds 

ser med bekymring på udbredelsen af 

det, vi kalder digital topstyring. Den 

digitale topstyring finder vi eksem-

pelvis i fastholdelsen af de udskældte 

nationale test, implementering af 

kommunikationsplatformen AULA, 

et fast ensartet krav om anvendelsen 

af læringsplatformen Min Uddannelse 

samt en række af projekter, der rulles 

ud på skolerne og skaber et forsimp-

let syn på didaktik og pædagogik. Lad 

mig i flæng nævne nyere tiltag: Uni-

login – fraværsregistrering, diverse 

skiftende portaler, læringsplatforme, 

klasselog - og AULA. Sidstnævnte blev 

implementeret inden det var færdigt. 

DLF´s holdning har hele tiden været; 

skyd det til hjørne, indtil det virker. 

Med de mange digitale udfordringer 

og krav, er det som om, det er bruge-

ren, der skal tilpasse sig systemet – og 

ikke omvendt. De digitale redskaber er 

styringsredskaber.

Det er vigtigt for mig at understrege: 

Næstved Lærerkreds er ikke imod IT i 

folkeskolen. Overhovedet ikke. Og der 

kan være forskel på, hvordan tingene 

forvaltes fra skole til skole. Der findes 

masser af godt digitalt undervisnings-

materiale, der er masser af digitale 

løsninger, som tilgodeser og opkvali-

ficerer lærernes arbejde. Vi beder bare 

om fornuft. Lad den enkelte lærer og 

de enkelte teams vurdere, hvornår og 

hvordan IT skal anvendes i undervis-

ningen. Modsat denne one-size-fits-all-

model, hvor ansvaret og dømmekraf-

ten bliver frataget den enkelte. Det er 

lærerne, der underviser. Derfor kan de 

også træffe de fornødne professionelle 

valg.

Lokalaftalen er blevet evalueret på alle 

skoler, her på Holmegaardsskolen.
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COVID-19

Vi kan ikke tale corona – uden at 

komme ind på medlemmernes impone-

rende arbejdsindsats.Vi har medlem-

mer/faggrupper i Næstved Lærerkreds, 

der har mødt ind på deres arbejde hver 

eneste dag, mens andre ingen steder 

måtte tage. Vi har medlemmer, der har 

arbejdet hjemmefra i en meget lang 

periode, og den situation kan absolut 

også trække tænder ud.  Og så er der 

medlemmer, der er blevet kastet ud i 

helt andre opgaver. UU-vejledere og 

skolekonsulenter har stået til rådig-

hed på skolerne, da der over en nat 

blev genåbnet for skolerne i Næstved. 

Og i forhold til medlemmerne på folke-

skolerne må vi sige, at det ligeledes har 

været en periode med konstant omstil-

lingsparathed.

Men en ting er ”Corona-skolen – 

Corona-arbejdspladsen” – Hvad med 

selve medlemmernes arbejdsmiljø i 

denne krisetid? Det fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø har i den grad været på 

dagsordenen i forbindelse med Corona. 

Alle vores medlemmer fra diverse fag-

grupper har om nogen vist samfunds-

sind, for at få arbejdspladserne til at 

fungere.

Næstved Lærerkreds erfarer, at det er 

blevet besluttet på kommende budget, 

at der bliver givet ekstra ressourcer 

til rengøring. Midlerne bør anvendes 

til opgradering af rengøringen – på 

samme niveau, som vi oplevede i for-

året. I mange situationer agerer vores 

medlemmer som en slags frontperso-

nale. Eleverne er samfundets børn. 

Skolerne skal fungere, personalet skal 

være til rådighed. Vi er en vigtigt in-

stans for at få samfundets hjul til at 

dreje rundt. Det så vi, som tidligere 

nævnt, da COVID-19 var på sit højeste i 

foråret, og elevernes hverdag blev re-

vet fra hinanden.

Men det gør også lærere og børne-

haveklasseledere til særlig udsatte. 

Derfor er det nødvendigt at have eks-

tra fokus på rengøring, strakstest, af-

standskrav og i det hele taget arbejds-

forholdene i forhold til kontakt med de 

mange elever og kollegaer i løbet af en 

dag. Det er nødvendigt, hvis skolerne 

ikke pludselig skal være handlingslam-

mede og ”lukningstruede” igen. Det gør 

bestemt ikke samfundet noget godt.

Kredsstyrelsen har et ønske

Vi har et ønske om at komme endnu 

mere på skolerne og besøge de respek-

tive arbejdspladser.

Det er der, grundlaget for vores ar-

bejde bliver lagt - i samarbejdet med de 

tillidsvalgte, med børnehaveklassele-

derne og lærerne – ja med alle vores 

medlemmer i de forskellige medlems-

faggrupper. Der er helt sikkert elemen-

ter i denne mundtlige beretning, der 

kunne nuanceres endnu mere, når det 

drøftes direkte med lærerne på lærer-

værelset og direkte med vores medlem-

mer.  Derfor må I meget gerne invitere. 

Og som vi har sagt til de tillidsvalgte: Vi 

behøver ikke kun komme, når det hele 

er noget ”skrammel”. Vi kommer lige så 

gerne på en helt almindelig onsdag, og 

hører hvordan det står til, hvad tumler 

man med? Hvad lykkes? Hvad skal vi 

have mere af? Vi kommer i regn og slud, 

når det igen lysner - og i de perioder, 

hvor det kollegiale fællesskab er ”kit-

tet” i hverdagen. Det kan være på fag-

lige klubmøder, eller det kan være til en 

kop kaffe i et frikvarter.  De steder, jeg 

har været i år, har været til stor gavn 

for vores arbejde i kredsstyrelsen. Så 

lad os mødes ”derude hvor tingene 

foregår”.

Uddrag af mundtlig beretning 23/9 2020

Lise-Lotte Horn Jakobsen

Formand, Næstved Lærerkreds

Siden marts, hvor coronasituationen luk

kede store dele af Danmark ned, har ram

mer og retningslinjer for undervisningen 

flere gange været ændret. I foråret betød 

det, at eleverne blev undervist i mindre 

grupper, og en stor del af undervisningen 

foregik udenfor.
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Med ordene fra foreningssangen skre-

vet af Gudmand Auring, blev kongres-

sen traditionen tro indledt. Men på 

grund af corona-situationen ikke - som 

de øvrige år - sunget af de kongresdele-

gerede i salen, men af Danmarks Radios 

Pigekor, som blev vist på storskærm. 

På grund af Covid-19 var kongressen 

også kortet ned, så den blev afholdt på 

en enkelt dag nemlig onsdag 23. sep-

tember og ikke som planlagt over to 

dage.

Det betød, at dagsordenen var æn-

dret med kun de vigtigste punkter, 

nemlig Arbejdstidsaftale 2020 (A20), 

Krav til overenskomstforhandlinger 

2021(OK21) og Valg af foreningens for-

mand. Øvrige punkter; Er vi gearet til 

fremtiden, Grøn omstilling og Folkesko-

lens udvikling blev udsat til et senere 

tidspunkt, når det er muligt at indkalde 

til ekstraordinær kongres.

Første taler var Anders Bondo Chri-

stensen. Han indledte kongressen med 

en tale, hvor han først pointerede, at 

den netop vedtagne arbejdstidsaftale 

genetablerer lærernes kollektive be-

slutningskraft, og at aftalen er et ud-

tryk for et kulturskifte, som bl.a. styr-

ker tillidsrepræsentanternes position. 

Han understregede sin respekt for de 

skeptiske medlemmer, der stemte nej 

til aftalen og understregede, at det ikke 

er et udtryk for en splittet fagforening. 

Bilag 3.1 – Kongresvedtagelse 

om implementering af A20

Kongresvedtagelsen blev - efter en de-

bat og et ændringsforslag til teksten - 

vedtaget enstemmigt og lyder:

 Med Arbejdstidsaftale 2020 arbejder 

lærerne igen under ordnede forhold. 

Kernen i aftalen er forpligtende sam-

arbejde, der skaber gennemskuelig-

hed og overblik over arbejdstiden og 

prioriteringen af opgaverne, og som 

understøtter lærernes muligheder for 

at kunne udøve deres professionelle 

dømmekraft og at kunne lykkes med 

opgaven. 

Foreningen vil på alle niveauer tage 

sin del af ansvaret for, at A20 imple-

menteres, så nedenstående målsætnin-

ger bliver indfriet.

Målsætninger for forbedringer af 

lærernes arbejdssituation:

• At lærerne oplever, at der skabes 

sammenhæng mellem tid og opga-

ver

• At lærerne oplever et rimeligt for-

hold mellem forberedelse og under-

visning

• At lærerne oplever en tydelig prio-

ritering af opgaverne og gennem-

sigtighed om planlægningen af 

skoleåret, herunder fordelingen af 

opgaver

• At lærerne som kollektiv har indfly-

delse på ledelsens prioriteringer af 

lærernes arbejdstid

• At viden om, hvordan der skabes den 

bedst mulige undervisning, lægges 

til grund for prioriteringen af læ-

rernes arbejdstid i kommuner og på 

skoler.

Desuden blev de organisatoriske mål-

sætninger vedtaget, som fx, at der læg-

ges op til, at alle kredse etablerer et 

samarbejde imellem kredsen og kom-

KONGRES 2020
”Lad os glæde os over det udsyn, vores arbejde gi´r
ved en daglig forening af gamle og nye værdier.
Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved
der, hvor menneskets værd bli’r forsvaret, må vi være med.”

munen og imellem TR og skoleledelse 

om implementering af aftalen. Hele 

kongresvedtagelsen kan læses på DLF’s 

hjemmeside og på folkeskolen.dk

OK21

”Vi skal fastholde sammenhold i fag-

bevægelse. Det er helt centralt, at vi 

bevarer reallønnen. Men jeg er - ved 

denne kongres - tilbageholdende med 

at være imødekommende.” Sådan lød 

det fra Anders Bondo, bl.a. i sit oplæg 

til debat om de opstillede krav til over-

enskomstforhandlingerne i 2021 - med 

henvisning til, at det var hans ”sidste 

dag på kontoret”. 

Gordon Ørskov, formand for DLF’s 

overenskomstudvalg havde allerede 

før kongressen annonceret, at en sik-

ring af reallønnen ville være hoved-

styrelsens bud på et altoverskyggende 

overenskomstkrav, fordi der er en klar 

forventning om en ”meget smal økono-

misk ramme” set i lyset af, at samfun-

det er ramt af negativ vækst på grund 

af den nuværende coronapandemi.

Valg af ny formand for DLF

På kongressen var opstillet tre kan-

didater til formandsposten, nemlig 

Gordon Ørskov Madsen, Morten Kvist 

Refskov og Anders Liltorp, som hver i 

sær begrundede deres kandidatur. 

DLF’s formand vælges af de 300 kon-

gresdelegerede på kongressen. Hver 

kandidat holdt valgtale, hvorefter de 

hver havde et medlem, som på talersto-

len begrundede deres anbefaling. Efter 

et utrolig spændende afstemningsfor-

løb med afstemninger af flere omgange, 
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da ingen af kandidaterne i første om-

gang fik over 50% af stemmerne - endte 

stemmetallene med 156 stemmer til 

Gordon Ørskov, 138 stemmer til Morten 

Refskov og 2 til Anders Liltorp. Dermed 

fik Gordon 52% af stemmerne, mod godt 

47% til Morten Refskov - og Gordon blev 

dermed DLF’s nye formand. 

Gordon Ørskov havde bl.a. frem-

hævet i sin valgtale, at han vil være 

garant for, at lærerne på hver enkelt 

skole kommer til at opleve konkrete 

forbedringer efter vedtagelsen af den 

nye arbejdstidsaftale, som han har væ-

ret medarkitekt på, og han pointerede: 

”You never walk alone! - Vi skal løfte 

i flok og inddrage hele organisationen 

mere. Min viden bygger på at komme 

rundt i landet. Det er ikke nok at være 

på Facebook - jeg vil hellere være face-

to-face.”

Afsked med Anders Bondo

Efter den oprindelige kongres var det 

tid til at tage afsked med Anders Bondo. 

Næstformand Dorte Lange var toast-

master og bandt indslagene sammen. 

Blandt andre skolelederforeningens 

formand Claus Hjortdal takkede An-

ders Bondo fra talerstolen, mens an-

dre havde sendt videohilsner, som blev 

vist på storskærm i kongressalen. Det 

var bl.a. undervisningsminister Per-

nille Rosenkrantz-Theil, der takkede 

Anders Bondo for samarbejdet. 

DLFs nye formand: 

Gordon Ørskov Madsen: 54 år, medlem af DLFs ho-

vedstyrelse siden 2007. Formand for overenskomst-

udvalget siden 2010. Tidligere lærer i Hasle i Århus 

kommune og kredsformand for Århus Lærerforening. 

Gordon bor med sin kone, som han har to voksne børn 

med i Hasle, men tilbringer det meste af ugen i Kø-

benhavn.

Anders Bondo Christensen (født 16. marts 1959). 

Læreruddannet fra Skårup Seminarium på Sydfyn

Valgt som formand for Sønderborg og Omegns Lærer-

kreds 1987, medlem af DLF’s hovedstyrelse fra 1996 og 

første gang valgt som formand den 4. oktober 2002. 

Anders Bondo har desuden været formand for Lærer-

nes Centraladministration og forhandlingsfællesska-

bet for kommunalt og regionalt ansatte, tidligere KTO. 

Han er i dag formand for Lærernes Pension og for Lån 

og Spar Banks bestyrelse. Gift med lærer Gitte Hansen. 

Sammen har de 4 børn og 7 børnebørn. Fratrådte som 

DLF-formand 23. september på DLF’s kongres.

Gordon Ørskov Madsen på talerstolen 
ved årets kongres.
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Uddannelsesvejledningen for grund-

skolerne og de 15-17-årige er placeret 

i Ungdomsskolen, hvor der er otte 

grundskolevejledere og tre specialvej-

ledere, som arbejder med STU (særligt 

tilrettelagt uddannelsesforløb). Alle 

grundskolevejlederne har fået tildelt et 

antal skoler, hvor de vejleder eleverne 

i de ældste klasser. Hver grundskole 

med overbygning har en uddannel-

sesvejleder, som i gennemsnit har 15-

16 afgangsklasser. Det vil sige, at den 

enkelte skoles størrelse afgør, hvor 

mange skoler den enkelte vejleder er 

på. 

Peter Mertz er uddannet lærer og blev 

i 1980 ansat på Herlufmagle Skole. Han 

begyndte som uddannelsesvejleder i 

2002. I dag er han uddannelsesvejle-

der på Susåskolen, afd. Glumsø og ar-

bejder desuden som vejleder for en del 

af kommunens10. klasser på ZBC. Peter 

har været TR i ca. tre år. ”Jeg er som 

udgangspunkt på ZBC mandag og tirs-

dag. Onsdag er mødedag, og torsdag og 

fredag er jeg i Glumsø. Men vi er meget 

fleksible. Vi otte vejledere dækker alle 

folkeskoler og privatskoler. Arbejdsop-

gaverne fordeler sig mellem kollektiv 

vejledning ude i klasserne, hvor vi bl.a. 

vejleder om uddannelse, jobmulighe-

der, uddannelsesparathedsvurdering, 

uddannelsesportaler mv. og fører indi-

viduelle samtaler med de ikke-uddan-

nelsesparate elever. Vi er ansvarlige 

for erhvervspraktik, introduktionskur-

ser og brobygningskurser.

Vi er en væsentlig partner i uddan-

nelsesparathedsvurderingerne af alle 

elever i 8. til 10. klasse, og vi deltager 

i skole/hjem-samtaler med alle de ele-

ver, der bliver erklæret ikke-uddannel-

sesparate. Vi har et meget tæt samar-

bejde med lærerne om eleverne. Det 

gode samarbejde er også nødvendigt, 

når vi skal ind i klassen og lave vores 

kollektive vejledning. Det kører som 

oftest gnidningsfrit. 

Jeg er ungevejleder for a l le 

15-17-årige i Glumsø og Herlufmagleom-

rådet. Det kan f.eks. være unge, der har 

udfordringer og ikke kommer i gang ef-

ter grundskolen. Det giver god mening, 

at det er den lokale vejleder, da det er 

mig, der kender de unge og deres for-

ældre i Glumsø og Herlufmagle fra de 

gik i 8. og 9. klasse. Det giver rigtig god 

mening, at vi kan holde dem lidt i hån-

den, så de kommer godt videre. Vi har 

via vores IT-system godt styr på, hvad 

alle de unge laver. Alle unge under 18 

år har ifølge loven en aktivitetspligt. 

De skal være i gang med en form for 

uddannelse eller aktiviteter, der kan 

lede frem mod en uddannelse eller job, 

og det skal vi vejledere håndhæve. Vi 

har pligt til at have styr på, at de er i 

gang og give dem vejledning, når det 

er nødvendigt. 

Ungevejledere 
i Næstved kommune

De mindre medlemsgrupper i Næstved Lærerkreds

Uddannelsesvejlederne i Næstved Kommune er en af de mindre medlems-

grupper i Næstved Lærerkreds. Kredsbladet har tidligere besøgt lærerne 

på Skolehjemmet Skovgården, undervisningskonsulenterne i ViSP (Vi-

denscenter for specialpædagogik) og lærerne på Herlufsholms Kostskole. 

Kredsbladet har denne gang besøgt Peter Mertz, som er tillidsrepræsentant 

(TR) for 12 kolleger i ungevejledningen i CDS og Jon Pultz Frederiksen, som 

er TR for vejlederne i CAM.

En ny opgave vi har fået i grundskole-

vejledningen, er elever i specialklas-

ser ude på skolerne. De er i dag ofte me-

get udfordrede af forskellige årsager. 

Grundskolevejlederne har alle unge 

under 18 medmindre, de er så udfor-

drede, at de skal tildeles en STU, så er 

det STU-vejlederne, der tager over. Det 

er en kompliceret proces, da alle andre, 

ordinære muligheder for den unge skal 

være udtømt, før de kan tildeles en 

Peter Mertz (th) i Uddannelses

vejledningen.
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STU. Det er STU-vejlederne der udar-

bejder STU-indstillingen.  

Vi er glade for, at vi blev lagt ind 

under Ungdomsskolen. Det er en fan-

tastisk arbejdsplads, og vi er blevet 

rigtig godt modtaget. Vi er ansat som 

konsulenter, hvilket betyder, at vi selv 

skal tilrettelægge vores arbejdstid. Så 

vi er glade for Ungdomsskolen, hvor der 

er højt til loftet og en meget tillidsbase-

ret ledelse.

Desuden har vi haft et rigtig fint 

samarbejde med Lise-Lotte og Lena 

Øster, hhv. formand og sagsbehandler i 

Næstved Lærerkreds i forbindelse med, 

at vi har fået en forhåndsaftale. Der 

skulle laves ny efter hjemtagningen, 

og den skulle godkendes af både CAM 

og CDU. Det var noget af et arbejde, men 

det er lykkes, og resultatet blev godt, så 

det er vi rigtig glade for.” 

Jon Pultz Frederiksen er uddannet ud-

dannelse, erhvervs og karrierevejleder 

og blev ansat ved UUSS i 2017.

”Vi vejleder individuelt og vi har 

unge helt op til det 29. år. Det er ikke 

kun valget i sig selv. Det er også spørgs-

målet om, hvordan vælger jeg i forhold 

til mit liv. Et nøgleord er karrierevej-

ledning. I gamle dage blev karriere 

opfattet som en stige, hvor man blev 

forfremmet eller degraderet. I dag be-

tragter man livet som en karriere, og 

derfor er der en holistisk tilgang i vores 

vejledning af de unge. Vi taler med den 

enkelte om, hvor er de henne i deres liv, 

hvordan de får gjort det til en karriere, 

og hvordan de forstår omverdenen og 

samfundet. Hvad er vigtigt for den en-

kelte, og hvordan vælger man ud fra 

det? Det er alt sammen nøgleord. 

Vores opgaver er bl.a.: opsøgende 

vejledning, vejledning og opfølgning 

til FGU, visitationer i CAM mm. Vi har 

også åben vejledning tre gange om 

ugen, hvor alle op til 29 år kan komme 

ind fra gaden og få en samtale. Uddan-

nelsesvejledningen er ved lov sektor- 

og institutionsuafhængig. Vi kan der-

for spørge de unge, hvad de har lyst til 

at tale om, da jeg ikke skal overbevise 

dem om noget bestemt. Vores rolle er 

alsidig som vores opgaver, og vi skal 

kunne skifte imellem bl.a. ekspert, fa-

cilitator og ikke mindst karrierevejle-

der. Vi skal ikke vælge for de unge, men 

hjælpe dem med selv at tænke, for de 

vil stå i den situation mange gange i 

deres liv. ”Giv en mand en fisk og han 

er mæt i dag. Lær ham at fiske og han 

er også mæt i morgen.” 

Loven siger, at vi skal være til gavn 

for både samfundet og den enkelte. Vi 

Uddannelsesvejledningen, Næstved vejleder unge 

under 30 år mod ungdomsuddannelse, arbejde el-

ler anden relevant aktivitet. Alle unge under 30 år i 

Næstved, som ikke har gennemført en ungdomsud-

dannelse, har en personlig vejleder.

Uddannelsesvejledningen Næstved for grund-

skolerne og de unge under 18 år er en del af Næst-

ved Ungdomsskole, hvor 8 grundskolevejledere og 3 

specialvejledere arbejder. Vejledningen for unge fra 

18-29 år er besat af 5 uddannelsesvejledere og ligger 

i Rådmandshaven, som en del af Center for Arbejds-

marked (CAM).

UU Sjælland Syd, der var et samarbejde mellem 

Vordingborg, Faxe og Næstved, blev nedlagt i april 

2019 og vejledningen blev herefter hjemtaget til Næst-

ved Kommune.

forsøger at lære de unge hvordan sam-

fundet er bygget op - også uddannelses-

mæssigt. Det er vigtig, at de fx forstår, 

hvorfor der er adgangskrav. Vi har et 

ønske om et centralt placeret ungehus, 

hvor alle faggrupper, der har med unge 

at gøre, sidder dør om dør, dvs. sagsbe-

handlere, psykologer, SSP m.fl.

Vi er kommet tættere fysisk på rig-

tig mange andre faggrupper fx sagsbe-

handlere. Det har givet forskelskraft. 

Det betyder, at når vi forstår at bruge 

hinanden, så kan vi tilbyde mere. Mens 

jeg fx har en ung i røret, der har det 

svært, kan jeg gå ind ved siden af til 

min kollega og spørge: Hvad er mulig-

hederne? Kan vi lave et særligt tilbud 

til den unge? Det er forskelskraft.

Vi er landet meget fint, og som sagt 

giver det mening at sidde tæt på de 

andre faggrupper. Men det har været 

en stor omvæltning, og processen var 

nok det sværeste. Vi er den mindste 

gruppe i CAM, kun lige akkurat store 

nok til at have egen TR. Jeg er ny TR og 

lærer meget af de andre gamle, garvede 

TR fra andre faggrupper. Vi sidder tit i 

dialogmøder, hvor jeg også bliver hørt, 

selvom vi er en meget lille faggruppe. 

Jeg bliver inviteret indenfor som DLF-

TR, og det er meget givende.”

Jon Pultz Frederiksen.
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Hvad vil vi med skolen? Under denne 

overskrift har Næstved Lærerkreds et 

samarbejde med Folkekirkens Skole-

tjeneste i Næstved, hvor skolen sæt-

tes til debat. Der har været afholdt to 

temaaftener på Rønnebæksholm, hvor 

relevante oplægsholdere trak fulde 

huse - og flere arrangementer er under 

planlægning. 

Skolen - den vigtigste 

 samfundsinstitution

Folkeskolen er Danmarks væsentligste 

samfundsinstitution. Det er her børn 

mødes fra alle samfundslag. Folkesko-

len spiller derfor en væsentlig rolle for 

samfundets sammenhængskraft. 

Fra mange sider af samfundet er der 

derfor - naturligt nok - ønsker og visio-

ner om, hvordan folkeskolen skal se 

ud. Skolen har igennem årene været et 

centralt politisk projekt for skiftende 

regeringer, som har ønsket at sætte 

hver deres præg på folkeskolen. Lige-

som politikere, forskere og forældre 

deltager i den offentlige debat om fol-

keskolen. En debat som i de senere år 

er blevet mere intens bl.a. som følge af 

skolereformens indførelse, er stigende 

krav til digitalisering, læringsmålssty-

ring og brug af digitale platforme - og 

et øget fokus på målbar faglighed og 

testning. 

DLF’s folkeskoleideal

Som lærere og fagprofessionelle skal 

vi naturligvis også deltage i debatten, 

da vi fra vores daglige arbejde i skolen 

ser, hvilken betydning og hvilke kon-

sekvenser undervisningens indhold og 

form har for elevernes faglige udbytte, 

udvikling, trivsel og almene dannelse. 

Derfor har det også været væsentligt 

for Danmarks Lærerforening at formu-

lere et folkeskoleideal og dermed give 

foreningens bud på et ideal. Efter flere 

års arbejde med idealet og involvering 

af lærere i hele landet - og andre skole-

folk - vedtog man på kongressen i 2019 

DLF’s nye folkeskoleideal. Målet var 

at styrke foreningens stemme i den 

offentlige debat om folkeskolen, men 

ikke at komme med færdige facit, som 

Anders Bondo formulerede det på kon-

Hvad vil vi med skolen?
gressen i 2019: ”DLF kommer ikke med 

en facitliste for, hvordan skolen skal 

se ud. Folkeskoleidealet er et grundigt 

gennemarbejdet og kvalificeret bidrag 

til den samfundsdebat, som folkesko-

len i den grad har brug for.”

Hvad vil vi med skolen 

- samarbejde i Næstved?

Også lokalt har Næstved Lærerkreds ta-

get del i debatten om folkeskolen. Ikke 

mindst i en tid med digital topstyring, 

hvor der var stort politisk fokus på 

nationale test, synlige, kvantitative 

resultater og målstyret undervisning, 

var det vigtigt også lokalt at have en 

drøftelse af, hvilke visioner og ønsker 

vi har for skolen, og sætte skolen og 

undervisningen til debat i forhold til 

samfundet. Vi har derfor på seminarer 

og kurser inviteret aktuelle oplægshol-

dere, hver med deres indsigt i og hold-

ning til skolen. Således var bl.a. Mette 

Frederiksen inviteret til temadagen for 

TR, AMR og skoleledere i februar i 2019. 

Her holdt hun oplæg om begrebet ”For-

målsstyret undervisning” hvor hun 

tager udgangspunkt i folkeskolens tre 

formålsparagraffer, som hun mener 

har været overset i det snævre fokus 

på den målstyrede undervisning. 

Samarbejde I Næstved

Igennem de senere år har Næstved 

Lærerkreds samarbejdet med Folke-

kirkens Skoletjeneste og folkekirken 

under overskriften: Hvad vil vi med 

folkeskolen? Samarbejdet blev etab-

leret efter en landsdækkende kongres 

i 2016. Konferencen blev afsættet til 

et lokalt samarbejde i Næstved, hvor 

repræsentanter fra hhv. Folkekirken, 

Folkekirkens Skoletjeneste og Næst-

ved Lærerkreds satte sig sammen for 

at planlægge og gennemføre arrange-

menter med det formål at sætte folke-

skolen på dagsordenen. Næstformand i DLF Dorte Lange på Åbent Kursus i januar 2020.
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Fra Næstved Lærerkreds deltager Lise-

Lotte Horn Jakobsen og Gerd Østerga-

ard i samarbejdet. Ud over Bente Viste-

sen, som er lærer og skolekonsulent i 

Folkekirkens Skoletjeneste, deltager 

sognepræst Henning Marcher, Herlufs-

holm Sogn og Rikke Milan, Skelby og 

Gunderslev kirker også i samarbejdet. 

Rikke Milan er sognepræst men arbej-

der desuden i Folkekirkens Skoletjene-

ste i Næstved, hvor hun i samarbejde 

med Bente Vistisen bl.a. laver under-

visningsmateriale til alle klassetrin 

i kristendom, men også flere andre af 

folkeskolens fag. For Rikke Milan er det 

vigtigt, at folkeskolen har fokus både 

på uddannelse - men også på dannel-

sesaspektet i undervisningen: ”Samar-

bejdet mellem den lokale lærerkreds og 

den lokale folkekirkelige skoletjeneste 

er af stor betydning for alle de involve-

rede parter. Herigennem er vi nemlig 

med til at holde hinanden fast på, at 

dannelse er et vigtigt element, når vi 

taler uddannelse, og at vi alle er for-

pligtede på at byde ind. 

Når vi som folkekirkelig skoletjene-

ste er gået ind i samarbejdet er det ikke, 

fordi folkekirken skal blande sig i, hvad 

der undervises i skolen, eller fordi vi 

mener, at skolens undervisning gene-

relt mangler dannelsesaspektet. Deri-

mod håber vi, at vi kan være med til 

at styrke dannelsesaspektet og skabe 

en generel og bred debat om, hvad dan-

nelse er. Det sker bl.a. ved fællesar-

rangementer, hvor vi sætter fokus på, 

hvilke værdier, der er vigtige, og på 

hvordan vi såvel uddanner og danner 

børn og unge, således at de får mod på 

livet og lyst til at tage del i samfundet.” 

Indtil videre har der været arrangeret 

to temaaftener på Rønnebæksholm, 

hvor der var fulde huse af lærere og 

andre skolefolk. I 2018 var Rasmus 

Willig, sociolog ved RUC og Lene Tang-

gaard, professor i psykologi og forsker 

inviteret, og året efter var det profes-

sor i pædagogik ved Århus Universitet, 

Per Fibæk Lausen sognepræst og provst 

Anna Helleberg Kluge, der gav hver de-

res bud på folkeskolens vigtigste opga-

ver - og satte gang i spørgsmål og debat 

imellem de mange fremmødte i salen 

på Rønnebæksholm.

I det lokale samarbejde imellem Næst-

ved Lærerkreds, Folkekirkens Skole-

tjeneste og folkekirken er der plan-

lagt flere aktiviteter i kommende år. 

I januar afholdes igen en temaaften 

på Rønnebæksholm, hvor der denne 

gang bl.a. er inviteret Rasmus Meyer, 

forstander Krogerup Højskole. Desuden 

er planen at være en del af Kulturnat-

ten i Næstved i 2021, for derigennem 

og møde Næstveds borgere og drøfte 

visioner for og tanker om folkeskolen.

Per Fibæk Laursen lagde op til debat blandt de mange deltagere på Rønnebæksholm.
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FRA ARBEJDSMILJØ-
UDVALGET...

Torsdag d. 24. 9. 2020 afholdt vi møde for AMR - denne gang 

var mødet virtuelt på Teams for at undgå fysisk møde som 

følge af Corona-situationen. På mødet drøftede vi blandt 

andet Corona, og hvordan det bliver håndteret på skolerne. 

Der var bred enighed om, at man savner den ekstra rengø-

ring, og at lærerne er bekymrede over, at afstandskravet 

ikke gælder i skolerne. Vi drøftede også, om der manglede 

andre værnemidler, og hvordan lærerne i det hele taget får 

undervisningen til at fungere under Corona.

KREDSBLADET

Redaktøren af Kredsbadet, Gerd Østergaard havde valgt ikke 

at genopstille ved valget på generalforsamlingen efter godt 

seks år i kredsstyrelsen: 

”Jeg har været meget glad og stolt over at have været 

en del af kredsstyrelsen og de resultater, vi har opnået for 

vores medlemmer i de senere år. Det har blandt andet væ-

ret spændende og meget inspirerende at lave Kredsbladet. 

Det er i min tid blevet til 12 blade. Det har bragt mig ud på 

skoler og andre arbejdspladser og lave interviews med læ-

rere, børnehaveklasseledere, pensionister og desuden em-

bedsfolk og politikere. Det har været meget inspirerende. 

Kredsstyrelsen drøfter og beslutter løbende indhold og form 

på Kredsbladet. Bladets primære målgruppe er naturligvis 

medlemmer af Næstved Lærerkreds, men det er væsent-

ligt, at det faktisk også bliver læst af embedsfolk, politikere 

og andre samarbejdsrelationer. Kredsbladet er med til at 

sætte fokus på - og skabe de bedst mulige arbejdsforhold 

for DLF’s medlemmer i Næstved Lærerkreds. Det er jeg glad 

for at have bidraget til.”

OK 18

Sidste lønstigning i forhold til OK 18 kom 1. oktober. Har du 

bemærket, at du er steget mindst 2.000 kr. om måneden i 

denne overenskomstperiode?

Husk du kan altid få tjekket din lønseddel

– hos din TR eller på kredskontoret!

Når forholdene tillader det, så 

kommer vi igen rundt på 

skolerne/matriklerne.


