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Kære medlemmer                                                                                                          Næstved d. 6. april 2021 
 
Først og fremmest håber jeg, at I har nydt jeres påskeferie. Den var tiltrængt – inden endnu en perio-
de med omstillinger nu ruller ind over skolerne. Det kommer jeg tilbage til lidt senere i dette med-
lemsbrev. 
 
Afstemning til OK 21 er netop igangsat. Der skal stemmes i perioden tirsdag d. 6. april – til mandag d. 
19. april kl. 9.00 
 
Folkeskolen bragte op til påske et særtillæg i forbindelse med afstemningen – og ligeledes har I mod-
taget invitation til virtuelle OK21-møder. 
På dette link finder du podcast om OK21 med Gordon Ørskov Madsen – og Morten Refskov. Lærer-
foreningens OK-podcast (podbean.com) 
Kredsstyrelsen har drøftet det samlede resultat og ønsker bl.a. at fremhæve følgende elementer: 

• Sikring af reallønnen 

• Lønstigning til børnehaveklasseleder og UU-vejledere 

• Et særligt fokus på nyuddannede 

• Praktikaftalen: Fokus på praktikaftalen – i forhold til modernisering, styrkelse og forenkling. 
 
Læs mere om aftalernes indhold her: 
 

Det samlede OK21 på det kommunale område: OK21-resultat (kommuner) - Danmarks Lærerforening 
: Fagforening for lærere (dlf.org) 
 
Link til resultatet på statens område. 
OK21-resultat (stat) - Danmarks Lærerforening : Fagforening for lærere (dlf.org) 

En enig Hovedstyrelse i DLF og i Næstved Lærerkreds anbefaler et JA 
 
Alle stemmeberettigede har i dag modtaget link til afstemningen. 
Vi håber på stor valgdeltagelse – og I vil bruge jeres stemme. I den forbindelse har vi har bedt jeres 

tillidsrepræsentant om at uddele lidt sødt, der kan nydes når det passer jer bedst      
 
Fredag d. 19. marts afholdt Næstved Lærerkreds den årlige generalforsamling. Det foregik virtuelt. 
Der var i sagens natur ikke lige så stor tilslutning som vanligt. Men fra deltagerne har der kun været 
positive tilbagemeldinger, og som kreds er vi meget glade for, at det lykkes at gennemføre, og vi ikke 
endnu en gang var nødsaget til at udskyde afviklingen.  
Ved kommende generalforsamling i marts 2022 må det være muligt at mødes fysisk, og dermed gen-
skabe en velbesøgt generalforsamling 
Den mundtlige beretning fra dette års generalforsamling er at finde på Næstved Lærerkreds´ hjem-
meside. 
 
Genåbning af skolerne er nu entreret i endnu en ny fase. Dem har der snart været mange af. 
Kredsen har i denne ombæring stor fokus på lærernes sikkerhed – og den smitterisiko der er til stede 
ved yderligere genåbning. 
Fokus gælder lærernes sikkerhed i dagligdagen, muligheden for at anvende mundbind, opmærksom-
hed i forhold til problemstillingen ang. elever, der ikke bliver testet, antal elever/kontaktflader man 
er sammen med i løbet af en dag – og fortsat fokus på rengøringsstandarden. 
Vi arbejder både på kommunale og lokale udmeldinger, håndteringer og handlinger i forhold til oven-
stående. 
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Samtidig har vi bedt jeres TR om at skrive til kredsen, og give os en kort tilbagemelding på forløbet og 
planlægningen af nuværende genåbning. 
 
Og som jeg også nævnte i min mundtlige beretning – I er altid velkomne til at kontakte os, enten via 
jeres TR eller direkte til Næstved Lærerkreds, hvis I har viden eller spørgsmål, der bør drøftes med os. 
 

På vegne af Næstved Lærerkreds 
 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

 


