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Mundtlig beretning 
 
Denne beretning er skrevet i et land (eller verden) hvor det føles, som om vi er i en meget langvarig 
undtagelsestilstand. Da vi afviklede vores udsatte generalforsamling i september måned 2020 – var troen 
og håbet, at vi kunne være fysisk sammen igen, når vi ramte marts 2021. Vi savner at være sammen – alle 
sammen, uden at være bekymret for smitterisiko – og sikkerhed. 
Da de respektive udvalg i kredsen og formandskabet skulle i gang med at skrive på årets beretning, var det 
svært ikke at komme uden om coronaens vilkår og konsekvenser. Og Corona, genåbning m.m. kommer jeg 
da heller ikke uden om, hverken i den skriftlige beretning – eller i denne beretning, på trods af den gerne 
skulle være fremadskuende. Men vi har I kredsstyrelsen lovet hinanden at beskrive noget af alt det andet, 
der også foregår i vores medlemsgrupper. Der er udfordringer, der intet har at gøre med Corona – og der er 
masser af andre arbejdsopgaver, der bør have den samme fokus - og kræver den samme indsats 
Alt det sørger vi for også at fokusere på – selv om virkeligheden er anderledes.  
 
Vi vil med denne beretning starte et helt andet sted – end Covid19 

 
 Lov 409 er død – vi har fået en central arbejdstidsaftale. Sådan startede jeg beretningen i september. 
På daværende tidspunkt var en central aftale netop stemt hjem – og vi stod for at skulle genforhandle 
vores lokaleaftale – med udgangspunkt i den nye centrale aftale A20. 
 En aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere blev lokalt forhandlet færdigt primo 
februar 2021. Kredsstyrelsen i Næstved er ikke i tvivl om, at vi har fået en god aftale. Nye elementer som 
mulighed for aldersreduktion med finansieret pension, mulighed for opgørelse af arbejdstiden hver 3. 
måned, en pligt til drøftelse af planlægningsgrundlaget og selvstændig tid til elevpauser er elementer, der 
er styrket i den nye aftale. Samtidig har vi fastholdt elementer og temaer fra den allerede eksisterende 
aftale. Fastholdt de dele I lagde stor vægt på i vores lokale kommunale evalueringer. 
 Vi ved fra vores medlemmer, at fuld flekstid, tid på samtlige opgaver samt en tydelig definition af fælles og 
individuel forberedelse er helt afgørende for en gennemskuelig hverdag. 
Som den udsendte pressemeddelelse beskriver, har vi fået en aftale, der rummer stærke elementer som et 
involverende og transparent planlægningsgrundlag, dialog og fleksibilitet i hverdagen, fokus på lærernes 
individuelle behov for forberedelse og efterbehandling, tydelig placering af arbejdstiden o.m.a. Dette skal 
være med til at indfri forudsætningerne for at lave god skole. 
 
Torsdag d. 11. februar blev aftalen fremlagt for alle tillidsrepræsentanterne og lederne. Skolechefen, 
formanden for skolelederforeningen og jeg som kredsformand stod i fællesskab for denne fremlæggelse.  
Responsen fra de tillidsvalgte er, at fremlæggelsen foregår i enighed – og med fælles forståelse for vores 
respektive roller. Kernen i aftalen er jo netop skabt på baggrund af et rigtig godt samarbejde mellem 
parterne, og en proces præget af drøftelser i forhold folkeskolens nødvendige rammer og fokusområder, 
med henblik på at skabe god skole for både elever, børnehaveklasseledere, lærere og ledere. 
Og hvis ikke vi som forhandlingspartner skulle kunne lykkes med det – hvordan skal det så kunne lade sig 
gøre ud på skolerne. Så det gør vi faktisk en del ud af – vi vil lave god skole sammen 
 
Med en ny aftale – og endnu en (lille) sænkning af undervisningstimetallet, og med midler afsat til flere 
lærere, ja så var - og er håbet, at der er konkrete forbedringer for kommende skoleår – og de næste år 
frem.  
Men ”Bottom line” er, at lige meget hvor god en aftale vi centralt og lokalt laver, så handler det om 
samarbejde, tillid og god ledelse.  
F.eks. er ”det nye sort” for flere ledere i år - mere fælles forberedelse. Der er ikke skåret i den samlede 
forberedelsestid nogle steder - tværtimod.  
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Men lige nu er udgangspunktet for mange ledere, at fagligheden øges, meget bliver bedre, jo mere vi er 
sammen – jo mere vi forbereder fælles. 
 
Fælles forberedelse er fuldstændig uundværligt, når det giver mening – og det skal give mening. Som en TR 
sagde på et møde, ”har mange af os ikke prøvet at sidde til fælles teams - møder, med tankerne rettet hen 
imod, hvornår vi kan komme hjem og forberede morgendagens undervisning”.  
Det er vist meget godt ramt. 
Vores påstand og oplevelse er, at der foregår utrolig meget god fælles forberedelse. Men det udløses bedst 
og mest effektivt, når det er lærerne, der vurderer nødvendigheden ud fra meningsfulde professionelle 
betragtninger.  
Vi skal værne om den individuelle forberedelse – det handler om respekt for undervisningen – og 
fagligheden.  
Det er den store udfordring lige nu – og den vil formentlig fortsætte i hele perioden under skoleårets 
planlægning. Jeg er meget spændt på skolernes efterfølgende evalueringer. Ud over de lokale evalueringer 
på skolerne, kommer parterne bag aftalen fortsat ud og evaluerer på alle skoler. Første gange i 2022 – når 
den nye aftale har stået sin 1. prøve. 
 

Hele denne planlægningsdel i forhold til anvendelse af eks. forberedelse, handler i bund og grund om 
god ledelse – og tillid. Tillid til lærerne og børnehaveklasselederne. Tillid til de professionelle aktører. 

Turde sætte fri - og finde de bedste løsninger til gavn for eleverne og skolens virke. Det tør og kan den 
kompetente leder – tage imod konstruktiv kritik, samarbejde og i fællesskab finde gode løsninger 
 
Det er faktisk en af styrkerne i den nye aftale – at det er sådan man bedriver god ledelse. Hvis man er 
”grounded” i sin ledelsesrolle, så går man åbenhjertet ind i forhandlingerne, mulighederne og de gode 
løsninger. Det ser vi heldigvis gode eksempler på – men det skal ikke bare være eksempler – det er 
sådan ”man laver god skole sammen”. 
 
TR-Ledelse 
Den nye aftale og hele det velbeskrevet planlægningsgrundlag er et stort arbejde for jeres TR  
Men I er som medlemmer et vigtigt mandat i TRs arbejde – og I kan være med til at styrke jeres TR, i et 
væsentligt - og til tider kompliceret arbejde. Giv jeres holdninger til kende, vær konstruktive - og om 
muligt være med til at tænke i gode løsninger. De bedste løsninger fremkommer som oftest af dem, 
der skal udføre det. Hele aftalen er bygget op omkring det gode samarbejde – kreds/kommune – 
ledere/TR – og ledere/lærerne. Naturligvis er alt dette med respekt for hinandens roller og opgaver – 
men det handler helt grundlæggende igen om tillid til hinanden. 
 
Vi et I tæt samarbejde omkring aftalens udmøntning med jeres TR. Det kræver mod, overblik og rigtig 
meget arbejde af TR. Vi ser heldigvis, at mange ting kan lykkes – og der på flere parameter bliver lyttet.  
Men som kredsstyrelse påtager vi os naturligvis også opgaven med at løfte udsatte og nedprioriterede 
områder – i samarbejdet med Næstved kommune.  
 
 
I forhold til alle drøftelserne omkring arbejdstid og prioriteringer, handler drøftelserne naturligvis både om 
hvordan man vil anvende de afsætte midler - og om der er penge nok! 
 
-Og er der egentlig midler i skolevæsnet til de krav, forventninger og ambitioner der er for skolevæsnet i 
Næstved. Pia, der er næstformand og ansvarlig for det økonomiske område, har disse perspektiver med for 
kommende skoleår 
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Budget 2021 
I budget 2021, som danner grundlaget for det kommende skoleår 2021/2022, er det heldigvis igen 
lykkedes politikerne at tilføre yderligere midler til skoleområdet. Som en af de mest glædelige ting, 
er der tildelt 3,7 million til sænkelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal. Det vil i det 
kommende år være på 755. Det er stadig højt, men dog en sejr, da det nu har bevæget sig fra 8oo 
siden reformens indtog og som I husker var det der bl.a. skulle være med til at finansiere de lange 
skoledage og de er som bekendt stadig en del af vores hverdag. 
Udover midlerne til at sænke undervisningsforpligtigelsen blev der også givet midler til at løfte 
indsatsen for ordblinde, i alt 0,9 millioner. En politisk beslutning om at alle skolerne skal tilbyde 
lejrskoler udmøntede 0,8 million – langt fra nok til at finansiere den del og de flere midler skal 
derfor findes i skolens egen ramme. Endelig bliver der tilført 1 million til kvalitetsløft på skolerne. 
På finansloven blev det sidste år vedtaget, at der i de kommende år skal tilføres midler til skolerne, 
til flere lærere, og i NK er det 1,9 million det kommende år og NK har besluttet de kommende 
midler skal indfases tidligere og tilfører derfor yderligere 2 millioner. 
Samlet set bliver det altså til 8,4 millioner på skoleområdet. Det er vi som udgangspunkt rimelig 
tilfredse med. 
 
Planlægning af kommende skoleår 
Når vi så kigger på, hvordan den økonomiske tildeling realiseres på skoleområdet til det 
kommende skoleår, er det dejligt vi kan fastholde alle bh. kl. ledere og lærere, og faktisk også kan 
se skolerne samlet set skal bruge 13 flere lærere i forhold til det de meldte ind for et år siden. Da 
der også er naturlig afgang pga. pension, er der i øjeblikket tale om ca. 26 ledige lærerstillinger til 
kommende skoleår.  
 
KV 21 – og politiske ønsker 
Det kommende år byder også på et kommunalvalg. Tirsdag d. 16. november skal vi alle til 
stemmeurnerne.  
Næstved Lærerkreds plejer at være vært for et velbesøgt vælgermøde. Det er de samme 
intentioner vi går med i år. Et vælgermøde med fokus på ønsker for netop vores medlemsgrupper 
Og vi har ønsker. 
 
Et af vores store fokusområder er 2 – lærerordninger 
Vi håber, at skolelederne, ligesom os, kan se, at de ekstra ressourcer på vores folkeskoler skal være med til 
at skabe kvalitet i undervisningen og bl.a. bør udmøntes til 2-lærerordninger. 
I et skolevæsen som Næstved, hvor man har valgt klasseoptimering, som en af de veje, hvor man kan finde 
midler, er det vigtigt at mange af de sparede ressourcer går til holddannelse. Ikke kun den nødvendige 
holddannelse pga. for små faglokaler. Men to-lærer i undervisningen 
I det kommende skoleår er der 7965 elever i almendelen og af de går 3328 elever i klasser på 24 eller flere 
elever (42 %) – de fortjener 2-lærerordning. Selvfølgelig kan store klasser være velfungerende, men ingen 
kan vel bestride, at i klasser med 28 elever må voksenlærerkontakten alt andet lige ligge meget lavt. Alle 
elever har et behov for at blive set og hørt, ikke mindst set i lyset af det seneste års mangel på samme pga. 
pandemien.  
Det er der heldigvis også tænkt på i udmøntningen af budgettet, hvor der tildeles ekstra ressourcer til 
klasser på 24 eller flere elever. I indeværende år var budgettet på 33 millioner og selvom beløbet er 
faldende, er der stadig afsat 26 millioner i det kommende år. 
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Der er midler til flere lærere. Ledernes frihed til at forvalte midlerne gør, at vi som styrelse og TR har en 
opgave i at følge op på anvendelsen af midlerne. Dette påkalder endnu engang på god ledelse og et godt 
samarbejde 
 
Samtidig er vi nødt til at lade politikerne forstå – at 2 voksne i undervisningen, ikke er det samme som 2 
lærere. 
Lærerne kan undervise, det didaktiske arbejde, klasserumsledelse og relations arbejdet (blandt mange 
andre blæksprutte-funktioner)  
Andre faggrupper kan noget andet. Men det er de egenskaber og kompetencer folkeskolen har brug for. 
Trivsel, relationer og undervisning er 3 uadskillelige parametre og går hånd i hånd, når vi skal lykkes i 
skolen.  
 Det er dybt foruroligende, hvis man tror den opgave kan opdeles så A tager sig af relationer og trivsel mens 
B tager sig af undervisningen. Folkeskolens opgave er undervisning og dannelse og den bedste udgave af 
det sker i den synergieffekt, der er mellem de 3 elementer. 
 
Der er midler til at forøge – og sætte fokus på flere lærere, der er masser af væsentlige årsager til at udvikle 
på dette område. Vi har drøftet det mange gange med politikere, ledere og forvaltning. Og vi fortsætter 
også i forhold til kommunalvalget. Det giver mulighed for partiernes og kandidaternes holdning til netop 
dette spørgsmål 
 
Et andet tema, hvor håndtering og opgavens omfang, ofte (og med rette) er til debat er hele vores 
inklusionsområde. Det er et af de områder, der fylder rigtig meget hos mange af vores medlemmer – og er 
et af de områder, der ligger til grund for mange henvendelser i forhold til lærernes psykiske arbejdsmiljø. 
Et lille hurtigt tilbageblik -  
Inklusionseftersynet, som blev fremlagt i 2016, har mange gode anbefalinger, men der mangler stadig 
politisk handling – både her i kommunen og på landsplan – og sammen med den, vil det også være på sin 
plads at anerkende, at der skal følge økonomi med, hvis vi skal lykkes med inklusionen. 
I starten af denne måned, var undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Teil kaldt i samråd om netop 
denne inklusionsindsats. Her kom hun bl.a. ind på, at hun lover at kigge på at tilføre flere specialkræfter 
ude på skolerne. Hun viste også velvilje til at genindføre specialpædagogik som et egentlig linjefag og få den 
gamle cand.pæd.psych.-uddannelse tilbage. Desværre lovede hun ingen dato pga. de udfordringer corona 
pt. stiller til alle. Vi ser frem til handling, men det er altså nødvendigt, at midlerne følger med. 
Men hele inklusionsdelen har brug for at man lokalt tager affære- og ikke kun venter på centrale 
udmeldinger. 
Arbejdsmiljøet er presset både på almen-området – og i specialklasserne. 
Der er nødt til at være de nødvendige ressourcer og en respektabel normering i arbejdet for børn med 
særlige behov. 
Som Maj-Brit Kusk ansvarlig for arbejdsmiljø påpeger; Ligesom der bliver flere elever i almenklasserne, der 
før hen ville være i en specialklasse, er der nu flere elever i specialklasserne, som før ville være henvist til 
specialskoler. Dette faktum gør, at lærerne i specialklasserne er pressede - lærerne er for få og kan derfor 
ikke give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for. Det er skruen uden ende. Vi skal passe på 
vores lærere -alle steder – både i almen – og i specialklasserne.  
 
Hele denne problemstilling, er også et område vi vil sætte fokus på til det kommende kommunalvalg. 
 
Vi håber, at I også I vil deltage og komme med jeres budskaber. Det er virkelig vigtigt og af stor betydning, 
at høre tingene direkte fra jer. Det ved jeg, fra vores samarbejde med politikerne, at de sætter de stor pris 
på. Vi kan som kreds sætte dagsordenen – og det gør vi – men vi står endnu stærkere, når I som 
medlemmer understøtter med eksempler direkte fra jeres virkelighed.  



 

 5 

Pædagogisk udvalg  
Corona har selvfølgelig fyldt rigtig meget i forhold til arbejdet i pædagogisk udvalg - bestående af Anne 
Thornild og Mathias Ehrenberg 
En af deres konklusioner er – at det kan være svært at få øje på særlig meget godt, der er kommet ud af 
Corona. Men hvis vi skal gøre et forsøg, kan vi dog starte med at hæfte os ved den opmærksomhed, der er 
kommet omkring elevers trivsel. Det er som om Corona har fået selv de allermest faglighedsfokuserede 
kræfter i vores samfund til at indse, hvad vi som lærere godt vidste i forvejen; uden trivsel har indlæringen 
svære kår.  
Foran os venter en kolossal opgave med at samle skolebørnene op. Få klassefællesskaber til igen at 
fungere. Sikre trivsel og smil på læben. Der er fra Folketinget afsat midler til at lykkes med opgaven. Det er 
afgørende, at vi som lærere bliver hørt, når denne ekstra ressource skal bruges. I stedet for fx at 
implementere tvivlsomme koncepter; turboforløb og læringsløft, mener vi, at midlerne fra Christiansborg 
skal bruges helt ude i klasserne til at sikre så tryg en genåbning som muligt. Dette kan eks. ske Blandt andet 
ved en forkortelse af skoledagen og anvendelse af de før omtalte 2-lærertimer.  
Vi er glade for at konstatere, at der under Corona er kommet politisk fokus på, at skoledagens længde ikke 
er det væsentligste parameter - i hvert fald ikke i forhold til elevernes virtuelle udbytte af undervisningen. 
Igen; hellere kvalitet frem for kvantitet. 
 
Og så det store spørgsmål - hvad har vi egentlig i vente på vores område i forhold til hele 
genåbningsprocessen? 
Vores medlemsgruppe er åbenbart en af de vigtigste – og væsentligste faggrupper, for at samfundet kan 
hænge sammen. Det vidste vi godt – men nu er det synligt for alle. 
En af de ting, der er behov for at sætte fokus på, er vores medlemmer og kollegaers sikkerhed. 
Hver gang nye tiltag sker i forbindelse med genåbninger af samfundet, så har vores politikere og mange 
ledere fokus på selve opgaveløsningen. Men de er nødt til i implementeringen, også at have fokus på 
medarbejderens sikkerhed. Det synes ikke altid at have 1. prioritet – fokus er hele tiden på dagens længde, 
fordeling af opgaver, fagrækker, indhold m.m. Dette er nødt til at blive kombineret med de ansattes 
sikkerhed. Det gør vi opmærksom på – i vores drøftelser med de respektive parter omkring folkeskolen. 
 
Og naturligvis ingen beretning – uden er aktuel status på hele situationen. Mange glæder sig til en normal 
hverdag – at være sammen med kollegaer og eleverne igen. Men den løsning, der politisk er taget bl.a. i 
forhold til at få 5. -8. klasser tilbage – 1 dag om ugen, som udeundervisning, har virkelig delt vandene. 
Glæden ved at skulle se eleverne er blevet modtaget positivt hos mange. 
Men én dag med udeundervisning – men ganske få beføjelser, sene politiske udmeldinger, endnu en gang 
omstillingsparathed, ukendte rammer – og i alt slagt vejr, ja undskyld – men det skal altså skabe 
frustrationer. 
Og så denne mærkelige tilføjelse –” heller ikke under halvtag”. Jamen hvad skal det til for… 
Og denne halvtags-beslutning er kommet til at fylde alt for meget. Det blev pludselig et symbol på rammer 
– og meget vigtigt at fremhæve i alle mulige sammenhæng. Samtidig har jeg tænkt, at sikke et postyr det vil 
give, hvis vi sagde at eleverne ikke måtte gå i tørvejr. 27 elever fra 8. klasse drivvåde – i ”forkert” tøj og 
gennemblødte! Man kan da ikke nægte os at tage ansvarlige beslutninger. 
Vi har da et ansvar, selvfølgelig må de komme i tørvejr – eller tage hjem. Hold nu op – sund fornuft.. 
Og det var lige nøjagtigt det Lars Hoppe Søe udtalte til Sjællandske i weekenden –” jeg håber skolerne og 
lærerne bruger deres sunde fornuft” Det budskab skal kendes på skolerne. 
 
En af kredsens faste vendinger i rigtig mange sammenhæng er – ” lad nu lærerne bestemme” – ” de ved 
hvad de gode beslutninger er” – ”De er uddannet til at træffe valg”. 
Så I hele denne genåbningsperiode har vi brugt vores faste vendinger. Lad nu lærerne vurdere om vejret, 
dagens indhold m.m. er til at man skal være samlet en hel dag. Hvis vejret er godt – og indholdet giver 
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mening, så er glæden ved at være sammen med eleverne helt sikkert stor. Men omstændigheder kan også 
være med modsat fortegn, og så træffer man valgene ud fra det. 
Denne vurdering var det forståelse for på seneste møde i Område-MED. Og den betragtning bør skolerne 
agere efter. Det må være hele grundlaget for ”sund fornuft”. 
Efter påske sker der formentlig igen noget nyt. Det er en ubarmhjertig tid at være en del af skolevæsnet på.  
 
Vi vil igen, så tidligt som muligt været i dialog med politikere og forvaltning i forhold til rammerne for 
yderligere genåbning. Og er der noget vi skal vide – eller I er i tvivl om, så kontakt os. 
 
Som nævnt i min indledning har der for det pædagogiske udvalg heldigvis været andre dagsordner end 
Corona - 
Eks. Foreningens arbejde for kommende lovændringer 
I vores seneste Kredsblad kommer formand for DLF’s undervisningsudvalg, Regitze Flannov (som er med os 
her i dag) med tre nedslag vedrørende foreningens arbejde for kommende lovændringer. I Næstved 
Lærerkreds er vi enige og vil lokalt arbejde for at bidrage til, at vi kommer i mål med disse dagsordener.: 
 
Et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, der kan erstatte de nationale test.  
D. 4. marts havde vi et læserbrev i Sjællandske med overskriften ”Stop de nationale test”, hvor vi i klare 
vendinger opfordrede Næstved Kommune til at droppe de nationale test. Test som vi alle dage har været 
imod, men som virker endnu mere malplaceret at byde til elever, der har tilbragt måneder isoleret bag en 
skærm. Over hele landet har byråd søgt om at blive fri for at tage nationale test – og det forstår man godt. 
De nationale test er dumpet på stort set alle parametre. Danmarks Lærerforening har siden indførslen af de 
nationale test arbejdet for at få dem afskaffet. I stedet bidrager vi med anbefalinger til et nyt 
evalueringssystem. For os er det vigtigt, at et sådan - i modsætning til de nationale test - bliver et brugbart 
pædagogisk redskab for lærerne samtidig med, at der tages højde for at modvirke de negative 
konsekvenser et sådant redskab kan have i forhold til fx teach-to-the test og en usund præstationskultur. 
 
Næstved kommune har ikke været ude med en officiel udmelding om at blive fritaget fra Nationale test. 
Men hvis ministeren beslutter at udlægge gennemførelse af NT til en lokal beslutning, er vores opfattelse at 
politikerne i Næstved vil lægge op til, at NT ikke skal gennemføres, qua deres beslutning fra  foråret 2020. 
 
En afskaffelse af elevplaner i sin nuværende form 
I sommers anbefalede en enig rådgivningsgruppe, nedsat af undervisningsministeren, at droppe 
elevplanerne i den nuværende form. Samtidig lægges der vægt på, at der bør være stor lokal frihed i 
forhold til rammerne for evalueringen. Vi er helt enige og bakker op om rådgivningsgruppens forslag. 
Elevplanen bør erstattes af få udvalgte fokuspunkter, der i sammenhæng med skole-hjem-samarbejdet 
tager udgangspunkt i elevens potentialer; faglige og alsidige udviklingsmuligheder. 
 
En styrket læreruddannelse 
En skræmmende stor andel af de lærerstuderende kan ikke se sig selv undervise i folkeskolen efter 
færdiggjort læreruddannelse. For at vi kan håndtere fremtidens krav og forventninger bør 
læreruddannelsen styrkes markant. De studerende må have flere timer, grundfagligheden bør styrkes og så 
skal de studerende i højere grad opbygge professionel dannelse. Praktiklærere og læreruddannelsen bør i 
højere grad samarbejde meningsfuldt om at bringe teori og praksis i spil på skolen såvel som på 
læreruddannelsen.  
 – Og bare lige for at understrege - i stedet for en ny “fri” læreruddannelsen er behovet en styrkelse af den 
eksisterende. Vi har jo heller ikke en “fri” jurauddannelse, lægeuddannelse eller sygeplejerskeuddannelse, 
der nyder godt af konkurrencen...  
I vores lokalaftale står der om nyuddannede blandt andet: ”Der forventes en særlig opmærksomhed for 
opgavesammensætningen for nyuddannede. Der skal i planlægningen tages særligt hensyn til 
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opgavefordeling og undervisningstimetallet for nyuddannede lærere. Der skal ske en reducering af 
undervisningstimetallet, og de nyuddannede lærere skal tilknyttes en mentor på skolen.”  
 
 
Samtidig har vi sammen med Næstved kommune sat fokus på fastholdelse af nyuddannede lærere. Alle 
skoler skal udarbejde et introduktionsforløb for de nyuddannede. Det skal formaliseres – og sættes i værk 
lokalt. 
Ligeledes indbyder kommunen til et årligt intromøde for nyuddannede og nyansatte. Indholdet er ændret 
fra et velkomstmøde – til et møde, der skal afdække og belyse nogle af de områder, der kan være svære 
som ny lærer. Områder man under uddannelsen ikke stifter det nødvendige kendskab til. Det kan være – 
konflikthåndtering – den svære samtale eller andet. Det er ikke fastsat på forhånd – det bør være de 
nyuddannedes ønsker, der sættes fokus på. 
Erfaringen er, det er en kolossal opgave at være ny lærer. Så det er helt afgørende, at vi får vores nye 
kolleger godt fra start.  
Og vi er nødt til at gøre en ekstra indsats… 
For ca. 3-4 år siden proklamerede jeg at ca. 17.000 uddannede lærere ikke ønskede at være i FKS – Det tal 
er desværre støt stigende.  
Samtidig ønsker alt for mange nyuddannede lærere ikke ansættelse i FKS. Det er en forfærdelig udvikling. 
Alt dette sker samtidig med at vi (som tidligere nævnt) har fået nogle midler til folkeskolen – kæmper en 
indædt kamp for 2 lærere i undervisningen – og så kan vi måske ikke skaffe uddannede lærere. 
Så vi skal huske at passe godt på vores nyuddannede kolleger. Folkeskolens fremtid afhænger også af dem! 
 
Arbejdsmiljø 
For Maj-Brit Kusk der er ansvarlig for arbejdsmiljøudvalget, har Coronasituationen virkelig fyldt meget. 
På arbejdsmiljøområdet er der faktisk viden, der kan medbringes ind i nye tider. For coronaen har bl.a. lært 
os fokus på hygiejne, at det selvfølgelig har en afsmittende effekt på det generelle sygefravær. Altså 
håndsprit, håndvask, afstand og at blive hjemme under sygdom. Lad os huske det, når vi er på den anden 
side. 
 
Det psykiske arbejdsmiljø har været sat under pres i corona-tiden. Både når vi ser på de lærere, der fortsat 
er sendt hjem til hjemmeundervisning med det grænseløse arbejde som en risiko. Og bekymring for smitte 
hos de lærere, der skal undervise elever på skolerne.  
 
Hvis vi dvæler et øjeblik ved test, er det jo et de store opmærksomhedspunkter i forbindelse men en større 
genåbning – men også i forhold til de faggrupper der har været fysisk på arbejde hele tiden. (Vi har lærere i 
specialklasserne og en hel del kollegaer fra de mindre medlemsgrupper, der har været på arbejdspladserne 
stort set under hele nedlukningen)  
Der har - og er fortsat meget fokus på test – hvor ofte – og hvem skal testes? Om man vil testes på 

arbejdspladsen eller i et test-center er heldigvis frivilligt. Men 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 personale med lignende kompetencer. Det handler 
både om kompetencer, fortrolighed og etik.  
 
Lærerne har under hele epidemien på mange måder tilhørt frontpersonalet. Specielt de medlemmer, 
der som tidligere nævnt, har været til stede fysisk på arbejdspladsen. Derfor er det også med undren, 
at lærere og andre faggrupper, der er i tæt kontakt med elever – eller andre borgere, ikke kommer før i 
vaccinationskøen.  
Og det samme gælder de af vores medlemmer, der er en del af en længere genåbningsplan af 
samfundet.  
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Det bliver ganske tydeligt, at vores medlemsgrupper er en uundværlig del af et velfungerende 
samfund. Ingen tvivl om det. Derfor bør deres sikkerhed også tilgodeses. 
DLF udsendte i sidste uge en meget præcis pressemeddelelse – netop i forhold til lærernes placering i 
vaccinekøen 
 
Man har til gengæld i Næstved kommune lyttet til lærernes bekymringer i forhold til at skulle undervise for 
mange klasser og blive eksponeret for smitte fra for mange elever. Man har indført så få lærere som muligt 
i klasserne. Det har givet flere lærere et eller flere helt nye fag at undervise i. Så uanset hensigtsmæssige 
løsninger, stilles der hele tiden store krav til vores medlemmers omstillingsparathed i denne tid. Det 
presser i hverdagen. 
 
På arbejdsmiljøområdet tilføjer Maj-Brit videre - der er i samfundet en tendens til at gøre stresssymptomer 
til den enkeltes problem. Derfor er den første løsning tit at sende den enkelte lærer til Hotline, så man kan 
lære at meditere eller sige fra, slappe af etc. 
Vi er glade for, at man har den mulighed, men da symptomer på stress eller udbrændthed også kan være et 
symptom på en struktur, der er forkert, er det vores opgave at arbejde for at få ændret denne struktur.  
 
En vigtig del af arbejdet er at den enkelte lærer får registreret, når man er udsat for psykisk belastende 
hændelser eller er nødt til at foretage en magtanvendelse. Disse registreringer er data, der kan bruges til at 
vise, i hvor høj grad belastningen er. Og dermed være et pejlemærke for, hvor der skal sættes ind. 
 
Det fysiske arbejdsmiljø har fortsat stort fokus for Næstved Lærerkreds, idet røg, støj og møg, oversat til 
smitte, for mange elever i for små lokaler og for lidt rengøring, har stor betydning for lærernes fysiske 
arbejdsmiljø i lang tid fremover. Vi vil på alle de måder, vi har til rådighed, søge at forbedre lærernes fysiske 
arbejdsmiljø - i tæt kontakt til de lokale AMR. 
 
 
Kursusudvalg 
Som I kan læse I den skriftlige beretning, er en del af vores normale tema – og kursusdage ikke blevet 
gennemført grundet Corona. 
Som Søren Eriksen skriver, der er ansvarlig for vores kursusdel, så er nogle af vores arrangementer udskudt 
til senere gennemførelse – og andet skaber grobund for nye initiativer og arrangementer – når vi igen må 
være sammen. 
Der er dog stadig en masse aktivitet for både AMR og TR i Kredsregi, men det foregår naturligvis online.  
 
I den kommende periode vil kredsen have et nyt arbejdsområde omkring etablering og samarbejdet i 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (sammenslutningen af LO og FTF). Det primære arbejde kommer til at 
bestå via FH Storstrøm og i et nyetableret kommuneudvalg i Næstved.  
 
 Fælles for alle FH-sektionerne er der centralt besluttet nogle kerneopgaver, der skal varetages lokalt.  
Beskæftigelsesområdet, uddannelse, arbejdsmiljø og Indflydelse på arbejdspladsen, er områder hvor vi ser 
den nye sammenslutnings mangfoldighed kan have en stor styrke 

Ingen tvivl om, at med så mange forskellige fagforbund sammen, vil der være mange perspektiver og 
vinkler ind i den sammen dagsorden. Men vi vil gøre vores til, at vi med vores viden og erfaring, kan være 
med til at kvalificere og udvikle på FHs samlede dagsorden. 

Jeg er blevet valgt ind i FH Storstrøms bestyrelse – og i det nedsatte kommuneudvalg for Næstved, er DLF 
også godt repræsenteret med Anne Thornild og Søren Eriksen i Kommuneudvalgene. Arbejdet i 
kommuneudvalgene igangsættes officielt ultimo marts 2021 
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Mindre medlemsgrupper 
Når jeg referer til faggrupper, der har været på arbejde hele tiden, så er en del af dem faktisk 
repræsenteret i blandt de mindre medlemsgrupper. Tale/hørerkonsulenter har stadig skulle teste og træne 
med børn, og VISP (videnscenter for spec. pædagogik) har fortsat haft opgaver i forhold til deres borgere – 
og sådan kunne jeg finde flere eksempler 
 
Men det også i denne gruppe blandt medlemmer vi finder kollegaer, der har arbejdet hjemmefra - stort set 
et helt år. Et helt år uden kollegaer, nærvær, ja en normal hverdag. Vi er helt med på, at det også kræver 
mange menneskelige ressourcer. 
Dette er endnu et eksempel på, at vores forskellige medlemsgrupper -og medlemmer favner vidt.  
 
Som udgangspunkt er det ikke nemt at skabe kendskab til vores forskellige fagområder – i de forskellige 
medlemsgrupper.  
Men det forsøger vi faktisk at gøre noget ved. 
I vores Kredsblad (det sidste netop udkommet i starten af denne måned), forsøger vi at sætte fokus på 
Næstved Lærerkreds mangfoldighed. I artikler sætter vi fokus på de forskellige områder og fagligheder, der 
er med til at skabe fællesskabet i DLF. 
I det nye nr. af Kredsbladet er det vores tale-hørerkonsulenter der er omdrejningspunktet – i en fin artikel, 
der bl.a. beskriver deres faglighed, kompetencer og stolthed ved jobbet.  
Kredsbladet har efterhånden været rundt til de fleste af vores mindre medlemsgrupper. Men indimellem 
kommer der heldigvis nye medlemmer – og arbejdspladser til. Og det bliver altid utrolig godt modtaget, når 
vi som kreds ønsker at sætte fokus på netop deres fag og faglighed. 
----- 
 
Jeg blev i efteråret inviteret til at lave et oplæg på F4 lokale generalforsamling. Dagsordenen var, at jeg helt 
overordnet skulle give en temperatur/ status på folkeskolen. 
For udenforstående, kan det let lyde som om arbejdstid er hele omdrejningspunktet for skolens virke. Det 
er ikke hele det sande billede. 
 Jeg vil påstå, at noget af det, der fylder mindst lige så meget i lærerne og børnehaveklasseledernes 
hverdag, – er de ting der besluttes ovenfra – elementer og samfunds-dagsordner, som folkeskolen skal tage 
sig af.  
 
I mit oplæg til fraktion 4, satte jeg bl.a. fokus på ”Åben skole”, der faciliteres som et kommunalt 
indsatsområde. Åben skole er vigtig, væsentlig, udvider elevernes horisont, giver mulighed for anderledes 
undervisning. Det var noget nyt, der kom med reformen – og nu bliver faciliteret udefra. 
Men med en garvet flok pensionerede lærere og børnehaveklasseledere foran mig, var der intet nyt i min 
oplistning af den form for undervisning. Sådan underviste man da også før i tiden – man besluttede det 
bare selv – planlægning, tid og indhold – i fællesskab – og der var frihed til at være lærer, med respekt for 
den enkeltes faglighed.  
Og det var præcis det der var min pointe.  
 
 
Lad mig komme med et andet eksempel 
 
Der er skoler, der kan søge midler fra fonde, for eks. at fremme arbejdet med innovation og 
entreprenørskab, Makerspace og digital fabrikation samt teknologiforståelse. Retninger og indsatser der 
ikke er vokset i lærernes baghave – men indsatser man ovenfra gerne ser, der bliver sat fokus på. 
 
Skolerne vil gerne løse opgaverne 



 

 10 

Men for hver gang vi laver store indsatser, for hele skolen – så er vi også med til at af-professionalisere 
lærerne – tage råderummet og friheden fra lærerpraksis. 
Mange af de her projekter er lærerne og eleverne formentlig glade for. Men mange initiativer kunne i lige 
så høj grad udspringe fra lærerne og børnehaveklasselederne. Samfundstendenser har altid været med til 
at bidrage til undervisningen 
Spørgsmålet er bare, om der egentlig ikke også ville være en anelse mere ejerskab, hvis indsatser ikke blev 
styret af udefrakommende målsætning. 
Jeg tror, at mange skoler ville kaste sig ud i mange af de samme indsatser, temaer, opgaver, 
samfundstendenser – det vil også ske, hvis man i større grad formåede og turde sætte skolerne og dermed 
lærerne fri. 
 
Tilbage til mit møde med F4. Da jeg talte med F4s kontaktperson Knud Andreasen om oplægget til deres 
GF, tror jeg Knud også havde en anden dagsorden. Den handlede om ”hvad er op og ned i Folkeskolen lige 
nu?”. Historierne er ofte ” godt man ikke er i FKS mere ” – og ”nej, jeg har hørt det står helt galt til på den 
og den skole”. De vanskelige og ærgerlige historier fylder mest – og det er dem der som oftest bliver fortalt.  
Men midt I alle disse fortællinger, er der også utrolig mange glade lærere, der er glade for deres job, ikke vil 
undvære kollegaerne og eleverne. Der foregår så meget god undervisning. Som før nævnt -har kreativiteten 
i denne Corona-periode været dybt imponerende. Og det er den – fordi vores medlemmer er dygtige i 
deres fag. 
Så min pointe er - vi skal balancere vores fortællinger. Når noget ikke er godt – i orden – bliver for meget – 
præget af mistillid og dårlige beslutninger, så skal vi gøre noget ved det. Men vi skal også huske at fortælle 
om alle de ting, der gør, at mange stadig synes vores arbejde er et af de mest væsentlige og bedste job man 
kan have.  
 
Som en lokal forfatter skriver i sin nye bog ” Glad lærer”…… 
I afsnittet ” et lang og godt lærerliv” påpeger forfatteren bl.a., hvad det er der gør, at så mange fortsætter i 
faget og i store træk trives med lærerjobbet. Han skriver ”helt banalt, vil lærerne gerne undervise, formidle 
og måske gøre en forskel i børns liv”- ”lærerjobbet har sidegevinster i form af skønne kollegaer, god 
jobsikkerhed og fleksibilitet. 
 
Og hvis vi skal forsøge at fastholde nogle af de tidligere nævnte udfordringer, nemlig at få nyuddannede 
lærere til at vælge og ville folkeskolen, så skal vi også huske at gøre plads til de fortællinger. 
Det var nogle af de ting F4 havde bedt mig give en status på 
Så Tak til F4 – Det var vigtigt at få sagt højt. 
 
Afslutningsvis vil jeg understrege, at vi som kreds glæder os utrolig meget til vi kan mødes igen. 
Vi har brug for at mødes med medlemmerne. Vi skal nemlig som kredsstyrelse hele tiden have de rette 
dagsordner for øje. Kredsen opgave er ikke konstant at styre og tilrette os efter ny dagsordner – nye buzz-
words – men at styre efter det, vores medlemmer anser som værende det vigtigste. 
Samtidig skal medlemmer ikke være i tvivl om ”hvor er min fagforening” – ” hvad er deres holdning”? 
Der er ingen aktuelle emner vi ikke mener noget om, eller arbejder med at føre i den rigtige retning. Vi 
forsøger faktisk også at være fremadskuende. Og ved tvivl, så brug jeres TR – eller kontakt os.  
Jeg har sagt det før, og jeg gentager det gerne, det er vigtigt for os at mødes med jer. Inviter os – vi skal 
mødes om jeres hverdag – vi vil mødes med medlemmerne. 
 
Og når et mere normaliseret liv og hverdag en gang vender tilbage, så lover vi, at vi også vil invitere jer til 
nye sammenkomster -hvor bare det at få lov til at være sammen, skal være en af de helt afgørende 
dagsordener. Det ser vi frem til! 
 
Med de ord overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 


