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Kære medlemmer       Næstved den 16. december 2021 

                                                                                  

Julen står for døren – og snart venter en tiltrængt juleferie. 

Håbet var, at jeg denne gang intet skulle nævne om Covid-19. Men den samfundskritiske sygdom 

fortsætter med at blusse op. Og man må sige I er placeret lige i ”orkanens øje”. 

Vi har medlemmer, der skal arbejde og/eller undervise hjemmefra. Der er også medlemmer, hvor 

hverdagen uagtet den aktuelle situation fortsætter nærmest som om intet var hændt. 

I forhold til bl.a. skolerne, arbejder I lige der, hvor smitten er. Det har været en kæmpe udfordring, 

og naturligvis skabt utryghed. Vi er stadig imponerede over, hvordan I, til trods for situationen, er i 

stand til at få hverdagen til at fungere.  

Vi er naturligvis i kontakt med Næstved kommune. Et af vores fokusområder er testsystemet. Mulig-

heden for at blive testet på arbejdspladsen – uanset om man er vaccineret eller ej. Vi håber, at test-

kapaciteten kan øges. Ligeledes gjorde vi os mange gode erfaringer fra tidligere nedlukning og høje 

smittetal. De bør tages i brug igen. 

Årsskiftet betyder også et nyt byråd – et nyt udvalg. Næstved Lærerkreds var meget aktive under 

kommunalvalget, og nogle af de dagsordener politikerne hæftede sig ved – og ville ændre på, er øn-

sket om en kortere og bedre skoledag. Ligeledes har vi en tilbagevendende - men konstant udfor-

dring på inklusionsområdet. Det var endnu et af temaerne i kommunalvalget. Der skal ske handlinger 

på dette område – uden forringelser eller omprioriteringer inden for eksisterende økonomi. 

På trods af udviklingen i smittetallene, er håbet, at vi snart kan være sammen igen. Vi var lige ved at 

vænne os til det. Eks. i forhold til vores arrangement i Holsted hallen i september, hvor vi havde be-

søg af Helle Hein og Huxi Bach. Lærerkredsen havde virkelig set frem til at være sammen med med-

lemmerne – og det blev som ønsket, en rigtig dejlig aften. 

Programmet for den kommende tids arrangementer er følgende: 

Onsdag d. 12. januar: Temaaften på Rønnebæksholm. Oplægsholder: Jørn Henrik Olsen forfatter og 

billedkunstner – og Rasmus Meyer Forstander på Krogerup højskole. Invitation udsendt via mail. Ar-

rangementet er åbent for alle. Yderligere info – og tilmelding på dette link: hvad-vil-vi-med-skolen-

2022.pdf (xn--nstvedlrerkreds-xlbg.dk) 

Åbent kursus for medlemmer d. 28.-29. januar Kobæk strand. Programmet er udsendt via mail. 

Næstved Lærerkreds generalforsamling torsdag d. 17. marts. Grønnegade Kaserne. Dagsorden og 

tilmelding følger. 

Til sidst vil jeg på kredsens vegne ønske jer en rigtig glædelig jul. Jeg håber I for et øjeblik kan glemme 

alt om hverdagens trængsler, og i stedet nyde juleferien med jeres nærmeste. 

 

På gensyn i det nye år. Glædelig jul og godt nytår 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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