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     Næstved den 24. juni 2021

  
Kære alle 
 
Sikke et arbejdsår! 
De sidste mange medlemsbreve, indlæg i Kredsbladet, beretninger m.m. er startet med coronaens 
udfordringer og anstrengelser. Det sidste 1 1/2 år har været præget af uforudsigelighed og omstil-
lingsparathed, uanset hvordan ens arbejdsliv har været - og hvorfra arbejdet er foregået. 
Nu er en tiltrængt sommerferie i vente.  
Når vi kommer tilbage efter ferien, vil hverdagen i større udstrækning være normaliseret. Men er vi 
som medlemmer “normaliseret ”oven på en hård periode? Det ved vi ikke, vi må se tiden an og passe 
godt på hinanden. 
 
I lyset af coronaens eftervirkninger har regeringen med stor opbakning fra langt de fleste partier 
besluttet at sætte yderligere fokus på skolernes frihedsgrader, og det mulige efterslæb som corona-
perioden har udløst. 
Den endelige evaluering af folkeskolereformen har formentlig også været stærkt medvirkende til, at 
der kan være ændringer på vej. 
Se hele aftaleteksten her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-
frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021 
                                     
Aftalen har nu været til politisk behandling i Næstved Kommune og Børne- og Skoleudvalget har be-
sluttet følgende: 
Udvalget opfordrer skolerne og skolebestyrelserne til at anvende frihedsgraderne maksimalt.  
Udvalget besluttede, at elevplanerne i skoleåret 2021/22 fjernes. 
Skolebestyrelserne og elevråd inddrages.  
 
Næstved Lærerkreds er helt opmærksomme på, at aftalen desværre er kommet meget sent i forhold 
til skoleårets planlægning. Men der står ingen steder, at det skal gælde fra 1. august. Vi har aftalt 
med TR, at de skal drøfte udspillet med ledelsen. Og samtidig er det vigtigt, at alle løbende er op-
mærksomme på at få skolerne til at udnytte de muligheder, det giver for at lave en bedre skole – 
også ind i det nye skoleår. 
 
Et nyt begreb har fundet vej til skoleårets planlægning. Skoleplanen. 
Den centrale arbejdstidsaftale indeholder et redskab, der giver TR langt større mulighed for at være 
en del af skoleårets planlægning.  
 
TR har arbejdet intenst med skoleplanen. Skoleplanen giver TR - og dermed også lærerne, større mu-
lighed for at kvalificere skoleårets planlægning - og skolens prioriteringer, i langt højere grad end 
tidligere. 
Vi ved godt, at Skoleplanen er et helt nyt element – og det tager tid at implementere. 
Forårets arbejdssituation har ligeledes gjort, at det har været svært at få lærerne ordentligt involve-
ret, og samtidig få skabt forståelse for vigtigheden af denne proces. De erfaringer TR og kredsen har 
gjort sig i indeværende år, tager vi med i den fortsatte udvikling af skoleplanen og arbejdstidsaftalen. 
 
Et af Kredsens nuværende fokusområder er - i sammenspil med jeres TR, at skabe større tydelighed 
omkring vores arbejde og resultaterne for vores medlemmer. F.eks. har TRs arbejde med skoleplanen 
mange steder givet positive ændringer i forhold til prioriteringer og ressourcetildeling. Ændringer der 
er bedre - end skolernes oprindelige udmeldinger. 
Dermed ikke sagt, at alt lykkes til fulde. Men at rykke udfordringer og udbredte problematikker i en 
positiv retning, det fortjener også anerkendelse og at blive sagt højt.  Det skal vi i fællesskab blive 
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bedre til. Vores medlemmer skal både have kendskab til vores mål, indsatser og ”kampe” – men også 
de positive resultater.  
 
I kommende skoleår får rigtig mange af jer nye kollegaer. Det sker på en del af de arbejdspladser, 
hvor vi har medlemmer. Eks. er der på skoleområdet pt. ansat ca. 40 nye lærere – fordelt over mange 
matrikler. 
TR har naturligvis en speciel opgave i at modtage nye kollegaer. Men jeg håber, at I alle vil tage godt 
imod, og få de nyansatte implementeret i vores fællesskab. 
Et helt særligt fokus skal der være på de nyuddannede lærere. De skal nu ud at finde deres eget fod-
fæste i folkeskolen. Det kræver lidt ekstra opmærksomhed fra os andre. De skulle gerne have lyst til 
at blive i folkeskolen. Vi har brug for dem. 
 
Det kommende arbejdsår kommer heldigvis til at byde på masser af muligheder for at mødes igen.  
Vores første fælles arrangement er onsdag d. 22.spetember. Vi glædes os over at kunne præsente-
re Helle Hein og Huxi Back – i Holsted hallen. Det er et gratis medlemsarrangement, der gerne skulle 
skabe glæde, grin og lidt at reflektere over. Vi håber I vil sætte kryds i jeres kalender. Der kommer 
mere information lige efter sommerferien. 
 
Det er også i indeværende år, at der afholdes kommunalvalg. Næstved Lærerkreds er selvfølgelig 
meget opsatte på at sætte vores område på dagsordenen. 
Onsdag d. 10. november afholder vi vælgermøde i Holsted hallen. Endnu et X kan sættes i kalende-
ren. 
 
Hvert år afslutter jeg med på kredsens vegne at ønske alle en velfortjent sommerferie. 
Det er svært at beskrive, hvor meget vi alle glæder os og trænger til sommerferie.  
Jeg håber solen vil skinne på jer, dagene er lyse og fyldt med det indhold I sætter allermest pris på. 
 

Nyd jeres ferie. 
 
 

På vegne af Næstved Lærerkreds 
 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

 


