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Året går på hæld- og sikke et år. 
 
Normalt vil Næstved Lærerkreds i en jule-/medlemshilsen opridse elementer fra det forgangne år. 
Men i skrivende stund – hvor meget igen lukker ned, bliver Covid19, det der primært udgør status for dette 
år. 
 
Et år hvor alle vores medlemsgrupper er blevet tvunget ud i en kæmpe omstillingsparathed. Hos Næstved 
Lærerkreds er vi fulde af beundring, hvorpå de vanskelige situationer er løst. Og det er uanset om man i en 
meget lang periode har måtte arbejde hjemmefra, blevet brugt i nye konstellationer, nødundervist, arbejdet 
uændret, – eller hver dag er gået ud i klasseværelset og undervist. En imponerende indsats der både har 
påvist styrker – men også skabt mange Corona-udfordringer. 

Kredsens arbejdsmiljøudvalg har følgende bemærkninger til Corona-tiden: 

Landet over går lærerne og andre af vores medlemsgrupper på arbejde, passer undervisning og elever, så 
eleverne kan blive dygtigere, men også så resten af landet kan gå på arbejde og tjene penge til samfundet. 
Vores medlemmer gør det på trods af mange udfordringer – eks. i forhold til, at der er steder, hvor der stadig 
opleves mangelfuld rengøring. Vi har i denne krisetid fået øjnene op for, hvor vigtigt vores arbejde er for hele 
landet - på mere end en måde. Vi går på arbejde - med risiko for at blive smittet. Danmarks Lærerforening 
har gang på gang pointeret over for politikere, KL og forvaltninger, hvad der bekymrer medlemmerne mest - 
og heldigvis flere gange fået ting igennem, som kan hjælpe til med at betrygge de ansatte. Et godt eksempel 
er, da det blev muligt at bruge visirer i undervisningen.  

Lokalt er vi i tæt dialog med forvaltningen og bringer bekymringer videre til dem, så der kan blive handlet i 
forhold til det. Vi ved, at Corona situationen giver en række udfordringer og helt nye problemstillinger hos 
jer. Husk at bruge tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten, eller kontakt os på 061@dlf.org 
Som arbejdsmiljøudvalg er vi i tæt kontakt med jeres AMR – og udsender aktuel nyt og status på området, til 
brug i AMRs arbejde. 
 
I skrivende stund er forhandlingerne om implementering af en ny central arbejdstidsaftale i fuld gang. Vi 
håber primo 2021 at kunne fremlægge et resultatet til gavn for alle lærere og børnehaveklasseledere på 
folkeskoleområdet. 
 
Næstved kommune er én ud af de ti kommuner, som KOMBIT har inviteret til at deltage i en undersøgelse af, 

hvordan vi oplever AULA og forskellen mellem AULA og ForældreIntra. Vi vil opfordre de af vores medlem-

mer, der anvender AULA, til at deltage i undersøgelsen. 

Ligeledes har kredsstyrelsen et stort ønske om at komme ud på de arbejdspladser, hvor vores medlemmer 

har deres daglige virke. Dette er selvfølgelig ikke til at gennemføre i den nuværende situation. Men igen - når 

hverdagen vender tilbage, kommer vi gerne på besøg. I inviterer - og vi kommer gerne. 

Til jeres kalender: Kredsens årlige generalforsamling er fastsat til fredag d. 19. marts 2021. 
Hvordan generalforsamlingen gennemføres, tør vi slet ikke spå om endnu. 
 
Næstved Lærerkreds håber, at foråret må bringe det almindelige liv/arbejdsliv tilbage. 
 
Men lige nu er det julen, der står for døren. På trods af omstændighederne - og intet er som det plejer, 
ønsker Næstved Lærerkreds jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.  
 
 

På vegne af Næstved Lærerkreds 
 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
 

mailto:061@dlf.org
mailto:061@dlf.org


 
 
 
 

2 

 

 


