
 

 

 

Skriftlig beretning 2021 

Denne skriftlige beretning indeholder i kort form en status på nogle af de væsentligste områder, 

kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling. Den skriftlige 

beretning skal læses som et oplæg til den mundtlige beretning. Den skriftlige beretning er 

udarbejdet af en samlet kredsstyrelse. På generalforsamlingen fredag d. 19.marts vil de vigtigste 

fokuspunkter blive yderligere uddybet. 

                                                                                             Redaktionen afsluttet d. 21. februar 2021 

 

 

Dette års skriftlige beretning bærer naturligvis præg af et meget anderledes år. Corona har haft stor 

indflydelse på mange af vores handlinger og arbejdsopgaver. Vores medlemsgruppers hverdag er 

fortsat præget af rigets tilstand. Når I læser dette års beretning fra kredsens respektive udvalg, vil 

Corona på forskellige måder være repræsenteret i udvalgsarbejdet.  Men indledningsvis starter vi et 

helt andet sted. 

 

Aftale om arbejdstid – og A20 

Lov 409 er død – vi har fået en central arbejdstidsaftale. Den centrale arbejdstidsaftale blev efter en 

afstemning í september 2020 en realitet. Den nye centrale arbejdstidsaftale har præciseringer og 

områder, der skal styrke lærernes hverdag. Kombineret med en stærk lokalaftale skal den være til 

gavn for den enkelte lærers arbejdsliv. 

A20 har vigtige elementer beskrevet eks. i forhold til elevpauser – det har været en ”synder”, da den 

mange steder er blevet en del af den samlede forberedelsestid. Synliggørelse af individuel tid på 

opgaveoversigten, aldersreduktion, et gennemskueligt planlægningsgrundlag, er ligeledes 

væsentlige områder, der skal være med til at skabe afgørende forbedringer. 

  

Vi har en god lokalaftale – nu har vi også en central aftale. Det skal skabe en endnu lysere fremtid 

for folkeskolen – og i det her tilfælde – lærerne og børnehaveklasselederne. 

 

I det forgangne år har vi været rundt på alle skoler og evalueret den nuværende lokalaftale. 

De foreløbige resultater viser os, at langt de fleste lærere er rigtig glade for, at der er en lokalaftale. 

Ligeledes betyder fleksibilitet i hverdagen rigtig meget for mange af jer. Både fleksibilitet i forhold 

til at komme og gå – men også at kunne forberede hjemme. Men forberedelsestiden – og lærernes 

eget råderum (det vi kalder det professionelle råderum) - det skal forbedres. Erfaringerne fra 

evalueringerne har dannet grundlag for de lokale forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale. 

 

Med udgangspunkt i A20 og den eksisterende lokalaftale blev de lokale forhandlinger om arbejdstid 

igangsat november 2020.  

 

I starten af februar måned 2021 indgik Næstved kommune og Næstved Lærerkreds en ny 

arbejdstidsaftale. Dette skete i samarbejde med skolelederforeningen. A20s grundprincipper og 

stærke planlægningsværktøjer blev en del af den eksisterende lokalaftale. Torsdag d. 11. februar 

blev aftalen fremlagt for alle tillidsrepræsentanter og ledere. Næstved Lærerkreds er meget tilfredse 

med aftalen. Nu skal den effektueres – og det arbejde vil vi som kreds følge meget tæt.  

 

Aftalen vil i den kommende periode blive fremlagt på faglige klubmøder, generalforsamlingen, og 

med nedslag i kommende Kredsblad m.m.  

 



 

 

Link til aftalen: aftale-om-arbejdstid-nk.pdf (xn--nstvedlrerkreds-xlbg.dk) 

 

 

Økonomi og budget 

Under overskriften ” Budget 2020 - styrker børn og skoler” blev budget 2020 vedtaget. Det gav os 

naturligvis positive forventninger i forhold til planlægningen af dette skoleår. Der blev samlet set 

tilført 16 millioner til skoleområdet. Vi havde traditionen tro i vores høringssvar og i vores møder 

med skole- og børneudvalget bl.a. peget på en sænkelse af undervisningsforpligtigelsen. Det blev 

der heldigvis også lyttet til og 3,6 millioner blev bundet op på en sænkelse. Ja vi havde naturligvis 

sat næsen op efter lidt mere, men mange bække små… Det betyder vores gennemsnitlige 

undervisningstimetal i skoleåret 2020/2021 er på 762,5 – ved reformens indtog i 2014/2015 blev 

gennemsnittet sat til 800 timer – bl.a. for at finansiere de nye tiltag og udgifter, herunder de længere 

skoledage.  

Derudover blev der givet 11 millioner til kvalitet i undervisningen samt 1,4 million til 20,2 – 

området. Ydermere blev der fordelt 5 millioner som et engangsbeløb, midler som kom fra et 

overskud pga. skolestrukturen. Der blev tildelt yderligere midler fra finansloven – i Næstved 

kommune fik vi 3,5 millioner og kommunen har en forpligtigelse til at anvende midlerne til flere 

lærere. Det er positivt, at midlerne er bundet til flere lærere og dermed mere kvalitet i 

undervisningen. Udover det bifalder vi, at der står i aftaleteksten, at aftalepartierne aktivt vil bakke 

op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om 

en Ny Start. Det som vi nu kender som A20. 

Det er naturligvis positivt, når politikerne lytter og anerkender de udfordringer skolerne står med og 

de dermed prioriterer midler i budgetlægningen. Når vi ser isoleret på almendelen og de ressourcer, 

der bliver udmøntet på det område, er der også positive takter. Desværre ser det ikke lige så godt ud 

på 20,2- området, hvor alle skoler mere eller mindre er udfordrede af, at midlerne langt fra slår til. 

Skolerne er bundet op af at aflevere et regnskab, der samlet set ender med sorte tal på bundlinjen. 

Selvom der udmøntes midler for at tilgodese de meget store klassestørrelser, i dette skoleår er der 

151 klasser med 24 eller flere elever, sker det desværre ofte, at de midler i stedet dækker hullerne på 

20,2 – området. Der gøres en stor indsats på skolerne for at optimere inklusionen, men desværre 

oplever vi ikke færre, men snarere flere sårbare børn. Der er derfor fortsat brug for flere midler til 

skolerne, så vi kan tage ordentlig hånd om alle elever – det er en udfordring for skolerne at lykkes 

med inklusionen, men en væsentlig forudsætning er bl.a., at der er sammenhæng mellem mål og 

midler. 

Arbejdsmiljø: 

 

Midt i en Coronatid har omdrejningspunktet for arbejdsmiljø selvfølgelig været, hvordan vi undgår 

smitte af medlemmer og hvordan vi på den bedste mulige måde kan sikre arbejdsmiljøet. 

Frem til jul kunne vi undervise på skolerne med de værnemidler, der nu en gang var til rådighed; 

dvs. håndsprit og evt. håndvask, udluftning, visir og rengøring. 

Store klassekvotienter i ikke tilsvarende størrelse klasselokaler, har bl.a. været med til at øge fokus 

på, hvordan man under de udstukne retningslinjer undgår smitte.  

Særligt rengøringen – og til tiden svingende standarder for rengøringen, har haft Næstved 

Lærerkreds store bevågenhed. Vi har løbende haft forespørgsler – og gengivet bekymringer fra 

https://næstvedlærerkreds.dk/media/14194134/aftale-om-arbejdstid-nk.pdf


 

 

vores medlemmer. Men den samlede oplevelse er, at rengøringstandarden er meget svingende fra 

skole til skole. Der er et stort ønske om, at rengøringstandarden både hos specialklasserne - og ved 

den resterende skoles genåbning, kan blive af samme standard som i foråret. En drøftelse vi 

fastholder med Næstved kommune.  

Lige før jul blev alle klasser sendt hjem - først til juleferie og derefter til hjemmeundervisning. I 5 

uger havde stort set alle lærere deres arbejdsplads i hjemmet - på nær de lærere, der skulle forestå 

undervisning i specialklasserne. I den forbindelse har vi haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø. 

Arbejdsstillinger og arbejdspladser, tastatur, skærmbriller m.m. blev pludselig også hverdag for 

mange af vores medlemmer. Pauser i skærmarbejdet og bevægelse er også et væsentligt fokuspunkt 

i arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø.  

I januar - på et af kredsens faste møder med AMR, blev denne form for rettigheder og retningslinjer 

drøftet. 

Vejledninger og pjecer med gode råd er sendt til jeres AMR. Kontakt dem gerne for yderligere 

information, da de på bedste mulige vis vil kunne vejlede og hjælpe jer. 

I forhold til de før nævnte drøftelser ang. det fysiske arbejdsmiljø, er dette et godt eksempel på, at 

AMR-møderne er unikke muligheder for opgradering, netværksdannelse og videregivelse af gode 

ideer. 

Ud over møder med AMR, som vi har tre gange om året - de seneste gange på teams - har vi sendt 

breve ud til AMR med vigtig information fra DLF centralt i forhold til Corona og arbejdsmiljø. 

Disse breve har været taget godt imod og det fortsætter vi med efter behov. 

 

Kredsen plejer at mødes meget mere med AMR, blandt andet via internatet og det årlige møde for 

AMR, TR og ledere, men det har Corona sat en stopper for. Derfor har vi kommunikeret en del 

mere via breve og skrivelser. 

Corona er den største begivenhed, mange af os nogen sinde har været ude for. Dette afspejles også i 

de henvendelser, kredsen får. Eks. bekymringer for tryghed i genåbningen, rengøringstandarden, 

smitterisiko, antal klasser der skulle undervises i m.m. Næstved Lærerkreds har drøftet dette mange 

gange med Næstved kommune. Medlemmernes bekymringer er nødt til at blive taget alvorlige i 

forhold til en tryg genåbning. Heldigvis er der også eksempler på fornuftige og trygge lokale 

beslutninger. Vi håber dette må udbygges og fortsætte, når den resterende del af skolen genåbnes.  

 

I forhold til tilbagevenden og test kan alle lærere blive testet på arbejdspladsen mindst en gang om 

ugen med hurtigtest. Eller man kan vælge at få en pcr test - hvor ventetiden er forkortet væsentligt. 

Mulighed for test er med til at betrygge vores medlemmer.  

Når lærerne vælger at blive testet på deres arbejdsplads, er Næstved Lærerkreds til gengæld ikke i 

tvivl om, hvem der bør gennemføre dette. Test bør udføres af uddannet sundhedspersonale – eller 

lignende kompetencer. Det bør ikke være lærer til lærer. 

 

Er der noget vi her på falderebet kan sige i forhold til arbejdsmiljøet som vi har lært af Corona? 

Der er ingen tvivl om, at høj hygiejne og det at blive hjemme, når man faktisk er syg, får 

sygefraværet til at falde. For aldrig har der været færre syge, hvis man ser bort fra dem, der skal 

være hjemme pga. symptomer på Corona. 

Og alle - elever som lærere - ved nu, at rigtigt samvær er langt at foretrække frem for at blive 

undervist bag en skærm.  

 

Rengøringen er også et tilbagevendende punkt på møderne i Område-MED. Derfor har udvalget 

bl.a. skriftligt kontaktet Hoved-MED med et ønske om yderligere styrkelse af rengøringsområdet.  

 



 

 

Henvendelsen omhandler det store fokus, der er på rengøring, og den positive indflydelse det kan 

have på at hindre og begrænse smittespredning, både i den daglige virksomhed men også under 

ekstreme forhold som fx den igangværende pandemi. 

I forhold til rengøring bliver der hver måned udarbejdet en kontrolrapport, hvor en vurderingsscore 

på 75 % er et tilfredsstillende resultat i forhold til rengøringstandarden. I område-MEDs 

henvendelse til Hoved-MED pointerer vi, at vi ikke mener at en ”score” på 75% er tilfredsstillende 

og ambitiøst nok. Vores område må anses for at være i frontlinjen, i forhold til at begrænse og 

inddæmme smitte –derfor bør det kommunale ambitionsniveau også være højere.  

 

I vores arbejdet i MED-systemet gør vi som styrelsen brug af de erfaringer Coronaen har givet os. 

Derfor bør der for fremtiden være betydelige højere krav til rengøring. På den lange bane vil det 

både være en menneskelig og økonomisk gevinst. 

 

 

Pædagogisk udvalg 

 

Undervisning i en Corona-tid 

Ingen havde forestillet sig, hvor usædvanligt et år 2020 ville blive for undervisningen i Folkeskolen. 

Udfordringerne har været mange. Mens nogle lærere har været henvist til at undervise en stor del af 

perioden hjemmefra, er andre mødt fysisk frem på skolerne. Lærerne har igen og igen vist 

eksemplarisk omstillingsparathed og vekslet mellem hjemsendelser af elever og genåbninger af 

skolen. Det har været hårdt, og der er ingen, der er blevet lærere for at undervise over Teams. I 

Kredsen bifalder vi, at lærerne har stået distancen og bevist, hvor langt vi kommer med professionel 

dømmekraft og råderum. Corona-skolen har givet nye erfaringer. Erfaringer, der kan tages med over 

i den konventionelle skoledag, der venter ude i fremtiden. Her tænker vi især på fordelene ved 

kortere dage, elever inddelt i mindre hold og stort professionelt råderum til at tilrettelægge og 

afvikle undervisningen. Teams er endnu et redskab, lærerne tager med i deres rygsæk, men der 

kommer nok til at gå lidt tid, før vi hører sætningen ”Er det en gammel hånd?”, når vi er tilbage på 

skolerne. Nedlukningerne har virkelig åbenbaret, at den kvalitative undervisning finder sted i det 

fysiske møde mellem lærer og elever. 

 

Folkeskolens prøver sommeren 2021 

I januar blev Kredsen kontaktet af DLF’s sekretariat, der ønskede at undersøge medlemmernes 

holdning til afviklingen af sommerens prøver. Hurtigt var Kredsen i kontakt med en lang række 

udskolingslærere fra Næstved. Tankerne om prøverne var mange, og de mange gode overvejelser 

og ønsker var med til at sætte kursen for DLF’s politik herom. Fælles for de mange svar var, at man 

ønskede en afklaring hurtigst muligt. Udmeldingen kom i februar. Resultatet blev som bekendt, at 

eleverne skal til prøve i dansk, matematik og engelsk, mens alle andre prøver – inklusive 

valgfagsprøven for 8. klasse – er aflyst. 

 

Svar på debatindlæg om skolereformen i Dagbladet Sjællandske 

10. december 2020 bragte Sjællandske et indlæg forfattet af Dagbladets debatredaktør under 

overskriften ”Skolen skal inspirere, ikke ynke”. Overskriften er vi enige i, men så hørte enigheden 

også hurtigt op. Debatindlægget afviste, at skolereformen med sine lange dage skulle have spillet 

fallit og at lærernes manglende tid til forberedelse var af betydning for kvaliteten af undervisningen. 

Den slags vås kan vi naturligvis ikke sidde overhørig, så få dage senere kunne Sjællandske bringe 

svar på tiltale fra de pædagogisk ansvarlige i Sorø og Ringsted Lærerkreds, Slagelse Lærerkreds, 

Faxe og Vordingborg Lærerkreds, Lolland-Falsters Lærerkreds samt Næstved Lærerkreds. I vores 



 

 

indlæg gjorde vi rede for vores syn på de svigtende resultater blandt danske elever – senest i 

TIMSS-rapporten fra december. Tusindvis af lærere advarede tilbage i 2013 mod konsekvenserne af 

skolereformen. En reform, der ikke er lykkedes med at leve op til de mål for faglige resultater og 

trivsel, som partierne bag opsatte. Det er ikke ynk. Det er dyrt købte lærepenge, at man ikke bør 

reformere folkeskolen uden at lytte til lærerne. Vi peger på behovet for at sætte skolerne fri af rigid 

målstyring samt behovet for at afkorte i skoledagens længde for at frigøre ressourcer, der kan sikre 

lærerne tilstrækkelig tid til at løfte de mange opgaver, der er i tilknytning til undervisningen og 

samtidig have mulighed for at forberede undervisning af høj kvalitet. Kort sagt; vælg kvalitet frem 

for kvantitet. Det bliver spændende at følge forsøgene i de kommuner, der har fået mulighed for at 

afprøve friheden. 

 

 

Elevplaner 

I juni måned kom rådgivningsgruppen med sine anbefalinger omkring elevplanen. 

Rådgivningsgruppen anbefaler at elevplanen afskaffes i sin nuværende form og erstattes med få 

væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling. I Næstved Lærerkreds bifalder vi 

denne anbefaling, da vi har savnet et mere meningsfuldt pædagogisk redskab end elevplanen. Vi har 

i DLF bidraget med drøftelser om fokuspunkter for elevernes faglige og alsidige udvikling og 

dialogen mellem skole og hjem herom. Rådgivningsgruppen anbefaler endvidere, at 

studievalgsportfolioen og uddannelssesparathedsvurderingen afskaffes. Det er et område, som vi 

stadig har opmærksomhed omkring, idet der fortsat ingen fælles klar udmelding om indholdet og 

brugen af elevplaner er. 

 

Kursusudvalg 

 

Den forløbne tid har i høj grad været præget af Corona, på alle måder, i alle lag af samfundet og i 

hele verden.   

Som organisation har Danmarks Lærerforening også måttet tilpasse sig den aktuelle situation. Eks. 

har vores nyvalgte tillidsrepræsentanter måtte gennemføre deres TR-uddannelse virtuelt. En 

uddannelse, der strækker sig over 4 moduler. Vi håber for de nyvalgte TR, at der bliver mulighed 

for at mødes, da TR-uddannelsen ofte skaber uundværlige netværk med andre tillidsrepræsentanter 

fra hele landet.  

 

En del af Næstved Lærerkreds traditionsrige kurser og temadagen er også blevet udskudt til senere 

afvikling.  

Eks. Åbent kursus, som vi glæder os til at kunne gennemføre til næste år. 

Den årlige temadag for Skoleledere og TR/AMR er ligeledes udsat. Vi forestiller os, at vi i 

fremtiden også fastholder denne dag, da den er en vigtig del af vores samlede indsats for at styrke 

samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledere, til gavn for samarbejdet i Næstved kommune.  

Et udskudt TR/AMR- internat fra oktober håber vi at kunne gennemføre i nærmeste fremtid. 

På det kommende internat er indholdet for TR at styrke deres TR-rolle eks. i forbindelse med en 

forhandling. Hvordan fastholder man en stærk relation til en samarbejdspartner, på trods af at 

uenigheder kan opstå? Den dag og det indhold ser vi frem til – det er kompetencer TR ofte har brug 

for i deres lokale TR-arbejde.  

 

På kommende internat skal AMR bl.a. arbejde med perspektiver på arbejdslivet, der bygger på den 

nyeste forskning på området. Dette skal ske ved gennemgang af dialogværktøjer, der kan give 

mulighed for at styrke arbejdsfællesskabet som led i bl.a.  forebyggelse af stress. Der findes  



 

 

forskning der peger på, at der bag stressrelaterede sygemeldinger ofte findes en vis form for skam, 

over for elever, kollegaer og ledere. 

 

Vi håber at kunne gennemføre de udskudte internat-dage. I tilfælde af aflysning bliver programmet 

gennemført på et senere tidspunkt.  

Vi ser frem til nye tider, hvor vi som forening igen kan tilbyde at være sammen om spændende 

oplevelser. 

 

Kongres DLF 2020 

 

I september måned blev DLFs årlige kongres gennemført. 

På grund af COVID-19 blev kongressens dagsorden ændret til 1 enkelt dag.  

Hovedpunkterne på kongressen i september var arbejdstidsaftalen/A20 – både i forhold til 

implementeringsplanen – og en opmærksomhed på den kommende evaluering af hele 

forhandlingsforløbet.  

OK21 var punktet, hvor krav til kommende overenskomst skulle besluttes.  

Der var ingen tvivl om, at en sikring af reallønnen ville blive det allervigtigste i de kommende 

forhandlinger. 

Men den altoverskyggende begivenhed var selvfølgelig den siddende formands afgang. Anders 

Bonde Christensen stoppede efter 18 år som formand for Danmarks Lærerforening. En 

imponerende indsats. Og en historisk begivenhed at være en del af. 

Efter kongressen var der afsked med Anders. Grundet restriktioner en noget mere afdæmpet afsked 

end fortjent. Men Anders fik mange flotte og velfortjente ord med på vejen.  Gode taler om en 

imponerende bedrift – det kunne selv ikke Corona ødelægge. 

 

Der skulle naturligvis også vælges en ny formand. Der var 3 kandidater. 

Gordon Ørskov Madsen blev valgt til ny formand.  

Fra dag 1 har der været masser af arbejdsopgaver for DLFs nyvalgte formand. Næstved Lærerkreds 

er glad for samarbejdet – og DLF har vist sin styrke, selv i en periode med meget presserende 

dagsordener.  

 

Den resterende del af kongressen blev gennemført virtuelt i december. Link til kongressen i 

december: https://www.dlf.org/media/14018607/beslutningsreferat-december-2020.pdf 

 

 

De mindre medlemsgrupper.  

 

Næstved Lærerkreds har en del medlemmer, der går under betegnelsen ”Mindre medlemsgrupper”. 

Vores samarbejde sker i et tæt ”parløb” med primært de tillidsvalgte på arbejdspladsen. Derudover 

holder vi faglige møder på kontoret for de ansatte – og vi kommer også gerne på besøg hos de 

enkelte enheder. 

Igennem de senere år har Kredsbladet været rundt på de forskellige arbejdssteder og udarbejdet 

artikler, der beskriver vores helt særlige medlemsgruppers fag og hverdag.  Det er vigtigt for os, at 

der bliver skabt mulighed for at vores medlemmer kan få kendskab til hinandens fagområder. I den 

forgangne periode har UU-vejlederne og ansatte i PPR været repræsenteret i Kredsbladet. Det er der 

kommer nogle meget læseværdige artikler ud af. Vi må endnu en gang understrege, at vi er omgivet 

af utrolig dygtige fagfolk. 

 

https://www.dlf.org/media/14018607/beslutningsreferat-december-2020.pdf


 

 

OK21 

 

Mandag d. 15. februar 2021 blev der landet et 3-årigt overenskomstforlig, hvor det lykkedes at sikre 

reallønnen for kommunalt ansatte. Det er sket på trods af nogle svære betingelser med Corona og 

usikkerhed omkring økonomien. 

I forlængelse af de generelle forhandlinger lykkes det at aftale midler til de særskilte 

organisationsforhandlinger.  

Inden den endelige aftale på det kommunale område blev indgået – var der som vanligt indgået en 

aftale på det statslige område. Aftalen på det statslige område indeholder også rammerne for en ny 

arbejdstidsaftale: https://www.dlf.org/media/14090636/cfu-forlig.pdf 

Link til det samlede overenskomstforlig og resultatet af organisationsforhandlingerne: 

https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok21-aftale-for-laererne-paa-det-kommunale-omraade-

paa-plads 

Aftalerne bliver sendt til afstemning blandt medlemsorganisationer. 

 

 

FH- Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 

Pr 1. januar 2021 blev FHs nye struktur for alvor en realitet, da 17 nye FH- sektioner skulle 

igangsættes. Hver FH-sektion udgør en selvstændig forening og ledes af en bestyrelse, som vælges 

af repræsentantskabet, der er FH-sektionens øverste myndighed. FH-sektionen har til formål at 

koordinere og styrke samarbejdet mellem de faglige organisationer inden for sektionens geografiske 

område. 

Det stiftende repræsentantskabsmøde for FH Storstrøm blev afholdt mandag d. 14. december. 

Formand for FH Storstrøm blev Anders Ellegaard fra det tidligere LO. Lokalt blev Lise-Lotte Horn 

Jakobsen valgt ind i bestyrelsen for FH-Storstrøm. 

10 kerneopgaver 

Fælles for FH-sektionerne er, at de har 10 kerneopgaver, som skal varetages lokalt. Derudover er 

der - såfremt medlemsorganisationerne ønsker det - mulighed for at indgå aftaler om at løse andre 

opgaver i regi af fællesskabet. 

De 10 opgaveområder er:  

• Beskæftigelsesområdet (inkl. ledige, syge, flexjobbere, skånejob) 

• Uddannelse 

• Erhvervsudvikling 

• Arbejdsmiljø 

• Velfærd (ydelser til borgerne samt udvikling af den offentlig sektor) 

• Indflydelse på arbejdspladsen (understøttelse af tværgående dialog og ideudvikling om 

arbejdet i MED og SU mellem de lokale organisationer) 

• Social dumping, udbud, udlicitering mv. 

• 1. maj 

https://www.dlf.org/media/14090636/cfu-forlig.pdf
https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok21-aftale-for-laererne-paa-det-kommunale-omraade-paa-plads
https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok21-aftale-for-laererne-paa-det-kommunale-omraade-paa-plads


 

 

• Valg 

• OK-indsatsen. 

Ovenstående arbejdsopgaver skal bl.a. foregå i kommuneudvalg i FN-regi. Fra Næstved 

Lærerkreds/DLF deltager Anne Thornild, Søren Eriksen og Lise-Lotte Horn Jakobsen. 

Kommuneudvalgene nedsættes og igangsættes officielt i marts 2021. 


