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Skriftlig beretning 2022 for Næstved Lærerkreds 

 

På trods af corona og dens afledte konsekvenser endnu en gang har hærget det meste af den forgangne 

periode, har der stadig været mange aktiviteter og opgaver for kredsstyrelsen 

Nedenstående er blot et uddrag af de arbejdsopgaver, der har været en del af arbejdet i Næstved 

Lærerkreds. 

Og lad os bare starte (og forhåbentlig hermed slutte) med corona. 

 

Arbejdsmiljø og corona 

Efter i næsten 2 år at have kæmpet med corona og alle dets ” følgesygdomme”, er det nærliggende at 

starte med at beskrive, hvad vi har gjort for at gøre arbejdsmiljøet nemmere for den enkelte lærer. 

Ud over en konstant opmærksomhed på rengøring, afstand og adgang til diverse sprit- og håndvaske 

muligheder, har vi haft en løbende dialog med Næstved kommune for at øge lærernes mulighed for at 

passe på sig selv, fx ved at kunne få lov til at bruge mundbind i undervisningen. Dette fik vi igennem sidste 

forår. I denne periode er det dog først lykkedes på alle skoler, efter pres på undervisningsministeren, kort 

tid inden en central udmelding.  

At der kom selvtest til alle elever, var et godt initiativ i forhold til at undgå smittede elever på skolerne, men 

meget underligt at elever i børnehaveklassen ikke skulle modtage selvtests. Vi fik dog aftalt med Næstved 

Kommune, at det blev en mulighed.  

Netop i ugen op til juleferien var der et massivt smitteboom på visse skoler. Der var uklarhed om smitte 

skulle anmeldes som en arbejdsskade. I dialog med Næstved kommune blev det besluttet, at hvis der var 

den mindste tvivl om, at smitten kunne henføres til arbejdspladsen, skulle dette komme den smittede til 

gode, så det blev anmeldt som en arbejdsskade af skolen. 

 

Fokus på arbejdsskader 

Næstved Lærerkreds har fortløbende fokus på arbejdsskader, magtanvendelser og psykisk belastende 

hændelser. Emnerne er med jævne mellemrum taget op i de sammenhænge, hvor vi mødes med AMR, for 

at de kan give den bedste rådgivning og viden videre til medlemmerne.  

Denne skriftlige beretning indeholder i kort form en status på nogle af de væsentligste områder, 

kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling. Den skriftlige 

beretning er udarbejdet af en samlet kredsstyrelse, og skal læses som et oplæg til den mundtlige 

beretning. På generalforsamlingen torsdag d. 17. marts 2022 vil de vigtigste fokuspunkter blive 

yderligere uddybet. 
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Næstved Lærerkreds holder tre møder årligt for AMR for at opgradere og give mulighed for netværk. I år 

har vi ud over corona også drøftet den nye APV og specialklasselærernes arbejdsmiljø. Efterfølgende har vi 

foretaget en spørgeskemaundersøgelse om specialklasselærernes arbejdsmiljø for at kunne få valid viden til 

vores politiske arbejde. Det kom i undersøgelsen frem, at der generelt er større grupper af elever i 

klasserne med færre lærere/voksne. Samtidig med at elevsammensætningen de sidste år har ændret sig, så 

der i en klasse er en bred vifte af udad- og indadreagerende elever med mange forskellige diagnoser. Det 

siger sig selv, at arbejdsmiljøet for den enkelte lærer på den baggrund mange steder er stærkt belastet.  

Ud over de fysiske møder skriver vi til AMR med information om nogle af de sidste nye udviklinger på 

arbejdsmiljøfronten - også fx om corona. 

 

Lokalaftale – ”God skole laver vi sammen” 

Skoleåret 2021/2022 er 1. skoleår med den nye lokalaftale. Et af de helt nye elementer i den centrale aftale 

A20 – og lokalaftalen, er Skoleplanen. Skoleplanen er skolernes beskrivelse af indsatser, ressourcer og 

prioriteringer. TR er med til at kvalificere ledernes udarbejdelse af Skoleplanen – hvorefter den 

præsenteres for det samlede lærerkollegie. Skoleplanen skulle gerne medvirke til at skabe større 

gennemsigtighed i forhold til planlægningen af et skoleår. Samtidig skal den sikre et samarbejdsspor, der 

bevirker, at man som tillidsvalgt og lærer, er en større del af planlægningen og skolernes lokale 

prioriteringer. TR har brugt mange arbejdstimer på at øge indflydelse, påvirke og kvalificere 

planlægningsprocessen, i et tæt samarbejde med styrelsen. Det endelige resultat og udmøntningen af selve 

Skoleplanen er landet meget forskelligt fra skole til skole. Men overordnet set, er der ingen tvivl om, at 

dette har været år 1 i arbejdet med en Skoleplan. Corona og virtuelle møder har bl.a. gjort starten 

udfordrende. Alle skoler har helt sikkert brugbare erfaringer, der gerne skulle komme dette års planlægning 

til gode. Vi er spændt på skolernes lokale evalueringer, og vi håber, at kommende års planlægning, 

forståelse og tilgang til at ”skole laver vi sammen” på mange parameter blive endnu tydeligere. 

Centerchef for dagtilbud og skole, formanden for skolelederforeningen og formanden for Næstved 

Lærerkreds skulle primo 2022 ud på alle skoler og evaluere selve Lokalaftalen. Grundet corona er det 

udskudt til foråret. Denne ændring har ingen indvirkning på skolernes lokale planlægning, da selve 

evalueringen af lokalaftalen handler om den overordnede håndtering af arbejdstid/selve aftalen. Resultatet 

af evalueringen kan sagtens implementeres i det kommende skoleår på trods af ændrede datoer. 

 

Kommuneplanen 

På samme måde som skolerne skal udarbejde en skoleplan, skal kommunen også udarbejde en skriftlig 

kommuneplan, der udleveres til Næstved Lærerkreds. Efterfølgende afholdes der møder, hvor kredsen skal 

kvalificere kommuneplanen, inden endelig udgave fremlægge for skolelederne. Det er på baggrund af 

denne Kommuneplan, at skolernes kan begynde deres planlægning. Det er første gang at Kommuneplanen 

skal effektueres i forhold til A20. Vi har som kreds forventninger til denne proces. I Kommuneplanen bliver 

det tydeliggjort hvilken opgaver, der kommunalt påhviler skolerne, og hvilke indsatsområder, der politisk er 

besluttet for skoleområdet. Kommuneplanen skal også ses som en del af ” God skole laver vi sammen”. 
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Næstved Lærerkreds’ fokus har derfor været at påpege, om de ressourcer, der er afsat til skolerne, står mål 

med de opgaver og indsatser, der skal løses? Man kan ikke blive ved med at påføre skolen yderligere 

opgaver, uden af fokusere på om mål og ressourcer passer sammen. Hvis der kommer flere opgaver til, så 

skal noget andet fjernes - eller også skal vi være flere lærere til at løse opgaven. 

 

Kommunalvalg 

”God skole laver vi sammen”. Et valgtema vi som styrelse satte fokus på. For at skabe en god skole, kræver 

det viden og samarbejde. En god skole kan ikke udvikles via budgetter eller ved et skrivebord. Man er nødt 

til at bringe alle parter i spil. Vi skal lytte til hinandens viden og kompetencer. Lærerne, der arbejder i 

folkeskolen, har det professionelle kendskab til de nødvendige behov og kompetencer, der skal være til 

stede for at skabe en god skole. Derfor skal skolen udvikles i et samarbejde, hvor også den professionelle 

viden og dømmekraft et stærkt repræsenteret. Denne tilgang var vores overordnede udgangspunkt for 

arbejdet omkring kommunalvalget. Og alt det blev naturligvis konkretiseret i løbet af valgperioden, bl.a. 

gennem drøftelse med politikere, læserbreve og et meget velbesøgt vælgermøde. På selve vælgermødet fik 

vi bl.a. sat fokus på lærernes forberedelse, de store klassekvotienter, inklusionens udfordringerne - og ikke 

mindst ønsket om kortere skoledage. Sidstnævnte første til at artikel i Sjællandske fra vælgermødet, hvor 

overskriften var ”Politikerne lover kortere skoledage til næste år”. 

I Næstved Lærerkreds bifalder vi dette valgløfte, da det længe har været vores holdning, at skoledagene er 

for lange. Kortere skoledage kan frigøre ressourcer til at levere undervisning af højere kvalitet gennem god 

tid til forberedelse og udvidet brug af to-lærer-ordninger. 

 

Inklusion 

Et andet tema i valgdebatten – og en tilbagevendende dagsorden er inklusionsdagsordenen – og det 

konstante spørgsmål - modtager alle børn det rette tilbud? 

Mange børn skal inkluderes i det faglige og sociale fællesskab. Det er målet – men ikke virkeligheden. Vi er 

fortsat nødt til at fokuserer på skolernes inklusionsudfordring.  Både på almenområdet – og i vores 

specialklasser. Virkeligheden er barsk – både for elever og for de ansatte.  

Gode intentioner og mulige pædagogiske tiltag, ender alt for ofte i økonomisk formåen; ”det rette tilbud 

kan være dyrt”. Vores udmelding er, at det er i længden dyrere ikke at gøre noget. Løsningen er IKKE at 

rykke rundt på eksisterende midler eller flytte økonomien rundt i enhederne. Løsningen er at tage et reelt 

ansvar for elevernes skolegang. Næstved Lærerkreds deltager i forskellige fora, hvor ovenstående er en 

dagsorden vi er meget vedholdende omkring. 

 

Erfaringer med online undervisning 
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Igen har Corona kastet sin skygge over vilkårene, hvorpå der kunne holdes skole i 2021. Skolerne har i lange 

perioder været præget af mange fraværende elever og lærere. Igen har lærerne vist sig ekstremt 

omstillingsparate og udholdende i bestræbelserne på at få eleverne godt igennem pandemien. 

Udfordringerne har været mange. Fjernundervisning har bestyrket vores oplevelse af, at der er en god 

grund til, at man i sin tid fandt på at bygge skoler: Mødet mellem lærer, elev og undervisningsstof har 

svære kår, når det foregår afsondret bag hver sin skærm. Men lærerne har løftet opgaven og er snart 

eksperter i at bruge Teams. Vi håber, at corona snart er under kontrol, så vi kan få en almindelig hverdag 

tilbage, hvor de tilegnede it-kundskaber kan anvendes ikke af nød, men der hvor det giver mening.  

 

Nyt Test og Bedømmelsessystem samt Meddelelsesbog i stedet for elevplaner 

”Sammen om skolen” - Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og 

Forældre og Børne- og Kulturchefforeningen - præsenterede i november afløseren for nationale test. 

Hensigten med de nye Nationale Færdighedstest er at gøre testene pædagogisk anvendelige, og de 

placeres derfor i starten af skoleåret. Man har valgt at gøre op med det udskældte adaptive princip, således 

at alle elever fremover præsenteres for de samme opgaver. Der skal fremadrettet kun testes i fagene dansk 

og matematik. Betegnelsen ikke-uddannelsesparat afskaffes. Det samme gør den obligatoriske elevplan, 

som erstattes af en meddelelsesbog, som mindst én gang om året skal danne udgangspunkt for samtalen 

mellem skole og hjem om elevens udvikling. 

 

Klassekvotienter 

For første gang i næsten 30 år rokkes der nu ved folkeskolens klasseloft, der hidtil har ligget på 28 elever. I 

seneste finanslov har et politisk flertal fundet midler til en sænkelse af klassekvotienten, som nu lander på 

26 elever. Som lærerforening ved vi, hvor vigtigt det er, at der er tid til den enkelte elev, hvorfor vi er glade 

for en udvikling, der går i en retning af færre elever i klasserne. 

 

En styrket læreruddannelse 

I samme ombæring er der på finansloven fundet midler til en styrkelse af læreruddannelsen. Vi har som 

kreds bidraget til at kvalificere Danmarks Lærerforenings anbefalinger til en ny læreruddannelse. Fokus i 

disse er på en klar styrkelse af praktikken, så vekselvirkningen mellem teori og praksis bliver mere 

meningsfuld for den studerende, praktikskolen og uddannelsesstedet. Behovet for flere 

undervisningslektioner til de studerende fremhæves ligeledes. 

 

Økonomi - budget 2022 
 
Eftersom der var indgået et 2-årigt budgetforlig for 2021 og 2022, blev det også et år, hvor vi ikke havde 
mulighed for at lave høringssvar til budgettet. Vi måtte blot afvente udmøntningen af ressourcerne til 
indeværende skoleår. Desværre viste der sig dog alligevel at komme grus i maskineriet - et underskud på 
Børn og Unge skulle finansieres inden for rammen af den samlede tildeling på Børne- og skoleudvalgets 
område. Derfor blev budgettet til 2022 et par millioner mindre på vores område end oprindelig besluttet. I 
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den forbindelse skal det nævnes, at der blev afgivet høringssvar fra Område-Med og kommunens V-med, 
hvor der var klar opfordring til Byrådet om at genåbne budgettet for at tilgodese underskuddet på det - i 
vores øjne - stærkt underfinansierede Børn- og ungeområde. Det vandt desværre ikke gehør med en 
argumentation om, at det var indskrevet i budgetforliget og det dermed ville være et brud på forliget- og 
dermed en genåbning af hele budgettet. Da indeværende skoleår var planlagt og godt i gang på dette 
tidspunkt, vil besparelsen først give sig udslag i skoleårets planlægning 2022/2023. I skrivende stund kender 
vi endnu ikke rammerne for skoleårets planlægning. 
I den forbindelse skal det nævnes, at kredsen har stor bevågenhed omkring, at manglende økonomi på de 
respektive fagområder, ikke kan løses ved at flytte midlerne rundt fra et fagområde til et andet. Alle 
områder har brug for en sund økonomi for at kunne løse opgaverne, og ingen kan undvære ressourcer – 
tværtimod!  
 
 
Arbejdstidsregistrering 
 
Alle TR har i år indtastet opgaveoversigterne i et registreringsværktøj, som er udviklet fra centralt hold. Det 
har i efteråret været et kolossalt arbejde for TR at få styr på denne registrering. Det vil være en opgave, 
som vil fortsætte de kommende år - allerede i august måned. Da værktøjet skal rumme hele landets måde 
at lave opgaveoversigter på, har det selvfølgelig givet lidt bump på vejen, men gennem vores evaluering 
tror vi på, at det bliver nemmere og mere overskueligt næste gang. TR får på den måde stor viden om 
medlemmernes arbejdsforhold og forhåbentlig vil det komme medlemmerne til gode, at eventuelle fejl 
eller uhensigtsmæssigheder opdages og rettes med det samme på den enkelte matrikel/skole. Det er også 
et godt redskab for lærerkredsen. Det kan bl.a. give os et indblik i det samlede skolevæsens gennemsnitlige 
undervisningstimetal på den enkelte matrikel, samt hvilke andre opgaver, der er på skolerne, og ikke 
mindst det tidsforbrug skolerne planlægger med. Forhåbentlig vil det give såvel TR som os en dybere indsigt 
og klæde os bedre på til at optimere dialogen, som i sidste ende skal sikre bedre arbejdsforhold for 
medlemmerne. 
 
 
Kursusudvalget 2021 

 

Igen har verden, men i høj grad også det danske samfund, været præget og plaget af Corona. Hvor sidste år 

stod i aflysningens tegn, har det i det forløbne år været ”det muliges kunst”. Det at der kunne ske 

ændringer i planlægningen, i sidste øjeblik, har konstant været en mulighed der været til stede. 

Det kunne også se i det nyligt overståede Åbne Kursus, hvor David Owe måtte melder afbud grundet 

Corona. Gudskelov at oplægsholderen Tommy Krabbe, Cand. Mag. i interpersonel 

Organisationskommunikation, kunne træde til og give os en munter og spændende afslutning på en god 

fredag. Deltagerne på Åbent Kursus fik hans bud på, hvornår kommunikation kan gå galt og hvad, der 

måske kan gøre det bedre. ”Medmennesket har altid ret” var et af Tommy Krabbes budskaber - og i bund 

og grund vel et forrygende budskab, hvis man skal kommunikere. Lørdag fik vi besøg af formanden for DLF, 

Gordon Ørskov Madsen, der bl.a. gav os et indblik i alle de dagsordner DLF, er en del af lige nu. ”Sammen 

om skolen” er en væsentligt tiltag. Regeringen anvender og drøfter stort set alle aktuelle dagsordner og 

mulige ændringer/tiltag i dette partnerskab. Orientering omkring de mange forhandlinger, som DLF er en 

del af – og bliver indbudt til, var ligeledes en del af formandens oplæg. Men vigtigst af alt, var der i Gordons 
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oplæg god plads til lokal dialog, hvor deltagerne fik rig mulighed til at drøfte hverdagens problematikker og 

udfordringer med formanden for DLF. De umiddelbare reaktioner fra medlemmerne var meget positive.  

Sensommeren begyndte med vores helt forrygende fyraftensmøde under overskriften ”Helle og Huxi på 

Holsted”. Helle Hein der er forsker, forfatter og konsulent, er interessant og vidende at være i selskab med. 

Helle Heins oplæg omkring ”Arketyper”, giver et fantastisk perspektiv på egen arbejdsplads og de personer, 

som vi både er sammen med og skal interagere med.  Derudover havde vi fornøjelsen af radiovært og 

satiriker Huxi Bach. Huxi Bach havde gjort sin ”forberedelse” godt - ved bl.a. kigge nærmere på Næstved 

Lærerkreds og de politiske udmeldinger på skoleområdet.  Det var skønt at mødes igen og blive inspireret 

at dygtige foredragsholdere - men i høj grad også at få grinet sammen. Et arrangement Næstved 

Lærerkreds ser tilbage på med glæde. 

 

Internat for TR og AMR 

 

Kredsens årlige internat for TR og AMR, blev også gennemført med stor succes. De tillidsvalgte blev klædt 

godt på i forhold til kommende lokale forhandlinger og drøftelser på skoleniveau. Undervisning i 

forhandling stod Hans Christian Viemose for. Viemose er selvstændig rådgiver med fokus på proces- og 

forhandlingsrådgivning. Hans oplæg blev gennemført under overskriften ”Klassisk forhandlingsarbejde til 

fremadrettet indflydelsesarbejde”. Oplægget var en vekselvirkning mellem teori og øvelser, og der var gode 

inputs til, hvordan man gennemfører mere konstruktive forhandlinger. Efterfølgende havde vi fornøjelsen 

af Tommy Krabbe, der kom med oplægget om ”Forandringer, forskellighed og fællesskab.” Fredagens 

indhold var tilrettelagt i forhold til AMR og med fokus på arbejdsmiljøet. Dog et oplæg der også kom vores 

TR til gode – og dermed var brugbart for alle tillidsvalgte. Oplægsholder var Pernille Steen Pedersen, der 

blandt andet forsker i stress, arbejdsfællesskaber, arbejdsmiljø og trivsel. Pernille Steen har et interessant 

fokus på begrebet ”skam”. Skam vi som lærere kan opleve i vores arbejdsliv. Skammen over for vores 

elever, når vi ikke føler at vi kan nå dem fagligt eller socialt. Men også skammen over for fx vores kollegaer, 

når vi føler manglende overskud i forhold til at byde ind på fælles opgaver. Vi kan også føle en skam over 

for ledelsen, i forhold til forventninger omkring opgaveløsning - og i sidste ende den skam, vi kan føle over 

for vores familier, når vi ikke har det store overskud på hjemmefronten, måske pga. en presset hverdag på 

vores arbejde. Et interessant og tankevækkende oplæg. Vi kommer helt sikkert til at bruge Pernille Steen 

igen i anden sammenhæng. 

 

Kongres 

 

DLF´s årlige kongres blev i år afholdt d. 2. – 4. november i Tivoli Kongres. 

Nogle af de emner kongressen debatterede var bl.a.   

• Ambitioner for fremtidens skole,  

• Et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 

• Præstationskultur og elevernes trivsel 

• Digitalisering og teknologiforståelse 
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• Kønsopmærksomhed 

• A20 

• Læreruddannelsen 

• Rekruttering og fastholdelse 

• Seniorliv  
Temaerne var mange – og debatlysten stor. Den omfangsrige dagsorden vidner om, hvor mange temaer og 
aktuelle dagsordner DLF er en del af. Og engagementet fra de delegerede viser, at samfundstendenser med 
rødder i folkeskolen og vores Mindre medlemsgrupper står foreningen nær. Vi vil søge indflydelse de steder 
vores medlemmer er repræsenteret Det samlede referatet fra kongressen kan læses her: Referat af DLF's 
ordinære kongres 2. - 4. november 2021- underskrevet - opdateret den 4. januar 2022 
 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH 

Næstved Lærerkreds er repræsenteret med 1 person i bestyrelsen FH-Storstrøm – og 3 repræsentanter i 

FH’s Kommuneudvalg. 

I FH er der fokus på det tværfaglige samarbejde. Af områder, hvor organisationen har fælles snitflader, kan 

nævnes unge uden uddannelse, flere unge i job, velfærdsdagsordenen, rekruttering og fastholdelse på 

arbejdsmarkedet med mere. 

I september måned afholdt FH en event på torvet i Næsted – med fokus på velfærd. Næstved Lærerkreds 

havde her to repræsentanter tilstede. Det var en meget vellykket dag, med fokus på hvad velfærd er for en 

den enkelte borger i Næstved Kommune. Mange tilbagemeldinger handlede om vigtighed i ordentlige 

forhold for daginstitutioner, folkeskolen, uddannelse og ældreplejen. Velfærdsområder som de forskellige 

organisationer i FH-regi har en stærk interesse i at løfte i fællesskab. 

På FH’s side på Facebook kan man løbende følge med i organisationens aktiviteter og debatter. 

  

https://www.dlf.org/media/14887229/referat-af-dlfs-ordinaere-kongres-2-4-november-2021-opdateret-den-4-januar-2022.pdf
https://www.dlf.org/media/14887229/referat-af-dlfs-ordinaere-kongres-2-4-november-2021-opdateret-den-4-januar-2022.pdf

