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Der er ingen tvivl om, at det er en historisk svær tid for rigtig mange. Det gælder også medlemmerne af Næst-
ved Lærerkreds. Mange af jer udfordres af at skulle arbejde hjemmefra og andre af fysisk tilstedeværelse på 
arbejdspladsen med de risici det indebærer i forhold til smitte. 
 
DLF har stor fokus på medlemmernes særlige arbejdssituation. Der arbejdes på højtryk for at synliggøre ar-
bejdssituationen. 
 
I forrige uge modtog alle et medlemsbrev fra Formand Gordon Ørskov Madsen. Gordon opridser situationen – 
og foreningens indsatser i forhold til medlemmernes arbejdsvilkår i den nuværende situation. 
 
Ligeledes har Thomas Andreasen haft nedenstående artikel i Folkeskolen. 
Sikkerheden skal styrkes markant - Folkeskolen.dk 
 
Vi er i en nødsituation. Og et år præget af nedlukninger, kan få betydning for den måde, som f.eks. eleverne går 
til prøver på til sommer. Vi har været i dialog med en lang række udskolingslærere i Næstved, der har givet bud 
på udfordringer og løsninger i forhold til netop afgangsprøverne samt prøverne for 8. klasses valgfag. Alt er 
blevet sendt videre til de centrale dele i DLF, der taler med ministeren om dette. 
 
Næstved Lærerkreds drøfter også løbende den nuværende situation med Næstved kommune – og hvilke tiltag 
der vil være til gavn for både elever og personale. Vi drøfter bl.a. både de nationale retningslinjer, anbefalinger 
og medarbejdernes hverdag med Næstved kommune.  
 
Vi har ligeledes rejst problemstillingen ved fuldt skema og udfordringen med især de kreative fag. Men desvær-
re giver de nuværende retningslinjer på området kun hjemmel for at gøre det undtagelsesvis med specifik be-
grundelse. Det kan altså ikke være en overordnet beslutning, som gælder alle.  
 
Hvis vi skal ændre på den nuværende situation, har vi brug for at regeringen kommer med klare udmeldinger 
omkring forventninger til undervisning, nødundervisning, længden på skoledagen, undervisning i alle fag m.m.  
 
Der skal være tydelige udmeldinger. Det er ikke nok med hensigtserklæringer og anbefalinger på de sociale 
medier. Det ændrer desværre ikke noget…. 
Derfor er det Næstved Lærerkreds håb, at undervisningsministeren og dermed regeringen, vil være endnu 
mere tydelige i deres forventning til bl.a. skoleområdet. Tydelige bindende udmeldinger – der skal håndteres 
retteligt i kommunen. 
DLF både lokalt og centralt arbejder intenst på at dette sker. 
 
Hvis der er arbejdsforhold på jeres skole/arbejdssted, Næstved Lærerkreds bør være orienteret om, håber vi, at 
I henvender jer til TR eller AMR – alt efter hvilke problemer der opstår. I er naturligvis også altid velkomne til at 
henvende jer direkte til kredsen. 
Jeres tilbagemeldinger bruges i forhold til DLF´s centrale arbejde – men også i det lokale arbejde. 
 
På Næstved Lærerkreds Facebook side, forsøger vi løbende at holde jer underrettet om DLFs arbejde – og ak-
tuelle nyheder. Dette findes ligeledes i vores nyhedsfeed på vores hjemmeside. 
 
Det er vigtigt, at der på skolerne, og på andre af vores medlemmers arbejdspladser, er en realistisk tilgang til 
det arbejde der udføres lige nu. Jeg håber de drøftelser er til stede. Det er imponerende, hvad der skabes og 
gennemføres i den nuværende situation. I får det bedste ud af det mulige. Og “det bedste” er immervæk dybt 
imponerende – hvilket alle er enige om.  
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