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Kære medlemmer                                                                                                          Næstved d. 30. september 2021 

Jeg vil gerne starte dette medlemsbrev med at takke for deltagelsen til vores medlemsarrangement 

d. 22. september – med Hein og Huxi i Holsted. Hvor var det rart at mødes igen. Kredsstyrelsen havde 

sat rammerne til en aften med hygge, eftertænksomhed, refleksion - krydret med et godt grin. De 

umiddelbare tilbagemeldinger fra jer er, at det lykkedes. Efter lang tid uden at kunne være samlet på 

kryds og tværs af enhederne, var det rart at ses igen. 

Den næste tid byder faktisk på nye muligheder: 

• Onsdag d. 10. november afholder vi vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget 2021. 

Det foregår kl. 19.00 – 21.00 i Holsted hallen. Arrangementet er åbent for alle. 

• Onsdag d. 12. januar afholder vi et aftenarrangement på Rønnebæksholm. Det laves i samar-
bejde med Folkekirken – og Folkekirkens skoletjeneste. En foredragsaften for alle. Fore-
dragsholdere er:  

Jørn Henrik Olsen, forfatter, foredragsholder og billedkunstner. Oplægget vil bl.a. omhandle 
hvilke overvejelser man kan gøre sig for at hjælpe børn og unge med at få et godt liv, som vir-
ker meningsfuldt? At være herre i eget liv med de udfordringer, som det nu giver og ikke un-
derkaste sig en præstationskultur. 

Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole. Rasmus Meyer taler direkte ind i hele       
dannelsesdebatten, eks. i forhold til hvilke værdier vi skal formidle videre til børn og unge 
mennesker. 

• Åbent kursus – vores årlige medlemsarrangement afholdes fredag/lørdag d. 28. – 29. januar 

på Kobæk Strand. 

• Kredsens generalforsamling afholdes torsdag d. 17. marts i Ny Ridehus Grønnegades kaserne. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Den 5. oktober er FN’s internationale lærernes dag 

Over hele verden bliver lærere på denne dag anerkendt for deres store og gode arbejde, og for den 
enorme betydning de har for samfundet. 
Lærergerningens vilkår er meget forskellige rundt omkring i verden, og mange steder er behovet for 
bedre skolegang kolossalt. Der er i dag globalt stadig mange millioner børn, der ikke kommer i skole. 
Dette skyldes blandt andet en katastrofal mangel på lærerkræfter.  

Det er det internationale lærerforbund, Education International, som hvert år koordinerer lærerda-
gen på globalt plan. I Danmark er det Danmarks Lærerforening og IBIS, der arrangerer lærerens dag. 
Sammen ønsker vi at sætte fokus på vigtigheden af lærerarbejdet, der i Danmark er med til at udvikle 
og forme fremtidens borgere, og som i udviklingslande spiller en kæmpe rolle i bekæmpelse af fat-
tigdom. 
Vi håber jeres skole vil være med til at sætte fokus på denne dag. Følg med på Næstved Lærerkreds 

Facebook side.  
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Kredsstyrelsen er i fuld gang med forberedelserne til kommunalvalget KV21. Ud over selve planlæg-

ningen af vælgermødet, er der masser af emner, vi har brug for at politikerne både kender – og tager 

ansvar for. Inklusion er en dagsorden der har fyldt i rigtig mange år. Opgaven er ikke løst. Flere og 

flere børn har det svært – og I rigtig mange tilfælde mangler der optimale løsninger, der både tilgo-

deser eleverne og personalets muligheder for at lykkes med opgaven. Det gælder både for almenom-

rådet – og i specialklasserne. 

Ligeledes har folkeskolen brug for at få friheden tilbage. Frihed til at træffe egne beslutninger – fri-

hed til at lærernes kompetencer kommer i spil – og ikke underlægges for mange udefrakommende 

opgaver og dagsordner. Frihed, tillid og forberedelsestid er hvad skolerne har brug for. 

Lignende tiltag gør sig også gældende for nogle af vores andre medlemsgrupper. Nye arbejdsgange 

og opgaver, der skaber ændring i praksis - og nye tiltag der flyder oven i allerede eksisterende ar-

bejdsopgaver. Det er derfor utrolig vigtigt, der alle steder lyttes til de fagprofessionelle. De har kend-

skab til arbejdsgange – og hvad der kunne fungere i praksis – hvis mulighederne var til stede. 

I den kommende tid skal der på de fleste arbejdspladser udarbejdes APV´er. Det er et godt og brug-

bart materiale for arbejdspladsernes TRIO-gruppe (leder og tillidsvalgte). For at APV kan blive så 

brugbart som muligt, er det vigtigt, at den bliver gennemført med stor genkendelighed i forhold til 

hverdagen. Det gælder både i forhold til ting der lykkes – men absolut også i forhold til områder der 

kræver ekstra bevågenhed – eller som skaber udfordringer. Det er derfor en hjælp med tydelige ud-

fyldte APV´er. Brug derfor muligheden, når den er til stede.  

Næstved Lærerkreds´ lokale fagblad ”Kredsbladet” udkommer ultimo oktober. Her kan du bl.a. læse 

om det kommende kommunalvalg, lærerlivet efter Corona, resultatet af vores undersøgelse af speci-

alklasserne og meget mere. I kan se frem til et spændende indhold. 

Til slut vil jeg opfordre jer til endnu engang at gøre brug af vores forskellige arrangementer. 

 Husk – at vi også altid gerne kommer ud på jeres arbejdsplads. Vi vil meget gerne inviteres. 

På gensyn       

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

 

 

 


