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Torsdag d. 17. marts afholder Næstved Lærerkreds den årlige 

generalforsamling. Hvert 2. år (lige årstal) er der valg til kredsstyrelsen 

i Næstved Lærerkreds. I år er en valg-generalforsamling.  

I denne medlemsinformation kan du læse uddrag af vores skriftlige 

beretning – samt møde de kandidater, der på nuværende tidspunkt 

har meddelt deres kandidatur. Der vil i denne skrivelse være et indlæg 

fra kandidaterne, hvor de bl.a. præsenterer sig selv – og kort beskriver 

hvilke politiske områder de har fokus på, og hvilke tanker de har gjort 

sig i forhold til kredsarbejdet. 

I uddragene fra den skriftlige beretning, har kredsstyrelsen kigget 

tilbage på det forgange skoleår. Kredsstyrelsen beskriver i uddrag de 

opgaver og fokusområder, der har været med til at præge dette års 

kredsarbejde. Den samlede skriftlige beretning kan læses på følgende 

link: skriftlig-beretning-gf-2022.pdf (xn--nstvedlrerkreds-xlbg.dk) 

På selve generalforsamlingen vil styrelsen gennem den mundtlige 

beretning uddybe den skriftlige beretning, samt kigge fremad i forhold 

til kommende opgaver og indsatser, der formentlig kommer til at 

præge den kommende kommunale valgperiode. 

 

Næstved Lærerkreds generalforsamlinger plejer også at være en 

begivenhed, hvor det er muligt at mødes med nuværende og tidligere 

kollegaer i en hyggelig atmosfære. 

Vi håber derfor du vil deltage – både i forhold til det faglige aspekt 

omkring kredsens – og den kommende styrelses arbejde, men også for 

at få nogle hyggelige timer med gode kollegaer. 

Tilmeldingsfristen er fredag d. 11. marts 2022. Der serveres en let 

forplejning/drikkelse. 

 

God læselyst – og på gensyn! 

 

På Næstved Lærerkreds vegne 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

https://www.næstvedlærerkreds.dk/media/15007265/skriftlig-beretning-gf-2022.pdf
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Uddrag af den 

skriftlige beretning 

To år med corona 

Efter i næsten 2 år at have kæmpet med corona og alle dets ”følge-

sygdomme”, 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. 

 

Skoleplanen 

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. 

 

Evaluering af Lokalaftalen 

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. 
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God skole laver vi sammen 

”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. 

 

I længden er det dyrere ikke at gøre noget 

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. 

 

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. 

 

Grus i maskineriet 

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 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. 
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Registrering af arbejdstid 

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. 

 

Helle og Huxi på Holsted 

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. 
 

 
 
 

 

Slagelsevej 14     4700 Næstved 
Tlf. 55 73 75 49      061@dlf.org    

 

 
 
 

Næstved den 7. februar 2022 
 
 

 

NÆSTVED LÆRERKREDS INDKALDER HERMED T IL ORDINÆR 
 

GENERALFORSAMLING 
 

TORSDAG DEN 17 . MARTS 2022  KL. 1 7 .00  

 

I  NY RIDEHUS, GRØNNEGADES KASERNE, NÆSTVED 
 

FORELØBIG DAGSORDEN: 

 
1 . VALG AF DIRIGENT 

 

2 . FORRETNINGSORDEN 
 

3 . VALG AF STEMMETÆLLERE 

 

4 . BERETNING 
 

5 . REGNSKAB 

 
6 . INDKOMNE FORSLAG 

 

7 . BUDGET OG KONTINGENT  
 

8 . VALG JF. § 7  OG § 9  

 
9 . EVENTUELT 

 

 

  
 

 

TILMELDING TIL SPISNING SENEST DEN 11 . MARTS 2022  KL. 12 .00  
GENNEM TILLIDSREPRÆSENTANT EN ELLER PÅ 061@DLF.ORG.  

 

 KREDSSTYRELSEN 
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Kandidater til 

kredsstyrelsen 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen 

• Genopstiller som formand for Næstved Lærerkreds. Formand 

siden 2016. 

• Kredsstyrelsesrepræsentant i Lærerkredsen siden 2004 

• Kongresdelegeret siden 2008. 

• Mange års erfaring som Tillidsrepræsentant. 

• Næstformand i Område-MED. 

• Repræsentant i Hoved-MED 

• Bestyrelsesrepræsentant i FH Storstrøm. Repræsentant i FH 

kommuneudvalg. 

• Repræsenteret i flere forskellige arbejdsgrupper både lokalt og 

i centralt regi. 

Min indgangsvinkel til det fagpolitiske arbejde er, at det altid skal være 
acceptabelt at være medtænkende og kritisk konstruktiv.  
 

Fagforeningen er et fagligt fællesskab, en nødvendighed for 
udviklingen af folkeskolen – og for vores medlemmers løn og 
arbejdsvilkår.  
 
Som formand for Næstved Lærerkreds er medlemmernes hverdag det 

allervigtigste at have sig for øje. Formandens vigtigste prioriteter skal 

tage udgangspunkt i medlemmernes arbejdsliv.  

 Samarbejdet med andre organisationer skal være bredt forankret. Vi 

skal agere og være repræsenteret der, hvor det kommer vores 

medlemmer til gavn. Også i svære situationer, hvor samarbejdet kan 

udfordres, og kultur og tilgange kan være forskellige. Målet er altid – 

medlemmernes interesse og styrkelse af arbejdsvilkår. 

Opgaverne er mange – inklusion, skolernes og arbejdspladsernes 

økonomi, realisering af arbejdstidsaftalen, lønforhandlinger i forhold til 

de forskellige faggrupper m.m.  Vi er en del af det hele. For at lykkes - 

og for at kunne skabe forandringerne, er det derfor altafgørende, at 

formanden og kredsstyrelsen kender medlemmerne og deres bagland. 

I tæt dialog med de tillidsvalgte skal dette sætte kursen for 

kredsstyrelsens retning, og dermed være garant for, at vi arbejder med 

de rigtige dagsordner og de bedste løsninger. 

Bliver en formand eller en kredsstyrelse færdig med opgaverne – 
aldrig! Der er altid nye dagsordner. Derfor skal man som formand have 
mod på – og troen på, at den næste udfordring, nye politiske 
beslutninger– uanset problematikkens omfang, er en ny 
arbejdsopgave, der skal have samme energi og opmærksomhed som 
den forrige. Det er fortsat min tilgang til arbejdet som kredsformand – 
som jeg på bedste vis vil forsøge at leve op til. 
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Pia Sundberg 

• Genopstiller som næstformand 

• Næstformand 2016 - 

• Kasserer 2018 - 

• Område-Med 2016 - 

• Kredsstyrelsen 2004 - 

• Tillidsrepræsentant 2002 - 

• Lærer på Holmegaardskolen 1988 –  

 

 

 

 

 

 

Den indsigt og medbestemmelse, som arbejdstidsaftalen, A20, giver 

via kommune- og skoleplan, skal vi gribe - vi og folkeskolen lykkes bare 

bedre, når vi har et ejerskab til de beslutninger, der nødvendigvis skal 

træffes. Der skal genskabes tillid og tro på lærernes professionelle 

dømmekraft. 

Politikerne har naturligvis nogle mål for vores skoler og der er hele 

tiden nye tiltag og opgaver, som skolen skal tage sig af. Vi er ikke altid 

enige på lærerværelserne om de er relevante, men vi er enige om, at 

nye tiltag kræver flere ressourcer med mindre noget andet bortfalder 

– det vil jeg fortsat gerne være med til at sætte på dagsordenen hos 

politikerne. 

Det er ikke blevet nemmere at være lærer og børnehaveklasseleder. 

Der er mange krav - bl.a. dokumentation af forbedrede testresultater 

og trivsel hos eleverne selvom vi næsten altid står alene i 

undervisningen med tårnhøje klassekvotienter og en kæmpe 

inklusionsopgave. Det er vigtigt, at der bliver en erkendelse af, at 

dokumentation, test, møder, indstillinger og samtaler med 

elever/forældre sluger en større og større del af vores arbejdstid og 

dermed er med til at udhule den individuelle forberedelse. 

Hvis vi fortsat skal fastholde og rekruttere lærere og 

børnehaveklasseledere til vores folkeskoler, er det vigtigt at gode 

rammer og arbejdsvilkår er til stede og der bliver lyttet - vi ved godt, 

hvad der skal til - og vi vil gerne lykkes med opgaven. God undervisning 

kræver god forberedelse!  
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Mathias Ehrenberg 
 
Lærer på Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 
Kredsstyrelsesmedlem i Næstved Lærerkreds 
 
Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, hvor jeg i den forgangne periode har 
været formand for undervisningsudvalget, kongresdelegeret samt 
redaktør af Kredsbladet. 
 
I DLF arbejder jeg for 
 

• Medlemsinddragelse – også på sociale medier. Billeder, 
videoer og podcast skal gøre det til en leg for medlemmerne at 
orientere sig og deltage i den skolepolitiske debat, hvor 
lærernes stemme er afgørende for udviklingen af den gode 
skole. 
 

• Fokus på folkeskolens formål og dannelsesopgave. 
 

• Drop tåbelige koncepter i folkeskolen. Styrk i stedet lærernes 
mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet. 

 

• Kvalitet i undervisningen sikres især gennem god individuel 
forberedelsestid. 

 

• Relevant efteruddannelse. Fagdidaktik fremfor one-size-fits-
all. 

 

• Drop overstyringen af skolen. Vis tillid til lærernes 
professionelle dømmekraft. 

 

• Professionel dømmekraft forudsætter professionelt råderum. 
Lyt til lærerne, fx når der skal vælges undervisningsmaterialer i 
stedet for at gå med den billigste portal. Giv lærerne en bred 
vifte af filmtitler, der må benyttes i undervisningen i stedet for 
’er-den-på-listen?-censur’. 
 

• Skolereformen og heldagsskolen har spillet fallit. En kortere 
skoledag kan finansiere øget forberedelse og afhjælpe lidt af 
præstationspresset hos eleverne. 

 

• Jeg er glad for afskaffelsen af de nationale test, men forholder 
mig samtidig kritisk ift. afløseren. Det er afgørende at de 
benyttes pædagogisk/didaktisk – og ikke for at benchmarke 
skoler og hænge nogen ud. Ikke alt, der kan tælles, tæller – og 
ikke alt, der tæller, kan tælles! 

 

• Styrk inklusionen; både økonomisk og pædagogisk. Sænk 
klassekvotienten. Lad lærere uddanne sig til skolepsykologer. 

 

• Gør igen folkeskolen til elevernes og forældrenes førstevalg. 
Og lærernes. 
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Maj-Brit Kusk 

 

• Lærer siden 1994 

• Lærer på Holmegaardskolen siden 2002 

• AMR siden 2008 

• Kredsstyrelsesmedlem siden 2016 

• Arbejdsmiljøansvarlig i Næstved Lærerkreds 

• Repræsentant for DLF i Område-MED 

 

Siden 2016 har jeg arbejdet med arbejdsmiljø i kredsstyrelsen. 

Arbejdstid og arbejdsmiljø hænger tæt sammen. Den nye 

arbejdstidsaftale repræsenterer et skridt i den rigtige retning, men det 

kræver solidt benarbejde lokalt at anvende dette redskab. Jeg vil 

fortsat lægge meget energi i en bred indsats for det lokale 

arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg brænder for: 

• Fagforeningen; fordi sammenholdet mellem fagfæller er det, 

der reelt kan forbedre vores vilkår.  

• Godt arbejdsmiljø.  Alle medlemmer skal have et godt og trygt 

arbejdsmiljø hele livet. Jeg er som arbejdsmiljøansvarlig i 

Næstved Lærerkreds med til at skabe et netværk med 

videndeling til og med AMR. Netværket har været i brug flere 

gange under corona for at finde de bedste måder at hjælpe 

lærerne. 

• Arbejdsforhold, der gør det muligt at forberede og 

gennemføre god undervisning. Frihed til og mulighed for, at 

læreren kan bruge sin professionelle dømmekraft i sin 

forberedelse og afvikling af undervisningen.  

• Mere tid til individuel og sammenhængende forberedelse. 

• Efteruddannelse, der giver mening for den enkelte lærer. Ikke 

flere koncepter! 

• Arbejdstidsaftalen A20. Som giver TR og lærerne mulighed for 

at få indflydelse på skoleplanen. Den mulighed skal gribes og vi 

kan sammen finde vejene dertil. 
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Søren Eriksen 

• AMR på Herlufmagle skole siden 2008 

• AMR i Område-MED siden 2012 

• AMR i Hoved-MED siden 2016 

• Medlem i Kredsstyrelsen i Næstved lærerkreds siden 2016 

• Bestyrelsesmedlem, Dansklærerforeningens folkeskolesektion 

siden 2018 

• Bestyrelsesmedlem, Filmbladet EKKO siden 2019 

• Bestyrelsesformand, Forlaget Dansklærerforeningens Hus A/S 

siden 2020 

Jeg tror på at folkeskolen er den vigtigste kulturbærende og dannende 

institution i Danmark. Men for at vi kan bevare folkeskolen og 

fastholde de dygtige lærere, er der nogle klare 

opmærksomhedspunkter, som vi skal fortsætte med at have fokus på.  

I min verden er det lærerens kerneopgave at undervise, men for at vi 

kan lykkes med denne opgave, skal vi have nogle rammer der fungerer.  

 

 

 

 

 

 

Jeg vil blandt andet arbejde for:  

• At lærerene i Næstved, oplever at have et godt og sikkert 

arbejdsmiljø.  

• At der kommer mere fokus på at værne om vores 

forberedelse. 

• At lærerene oplever en øget respekt for deres 

professionelle arbejdsrum. 

• At lærerene oplever en øget inddragelse i valg af digitale 

platforme og undervisningsmidler. 

• At lærerene oplever en øget arbejdsglæde, og vilkår så vi 

kan forsætte med verdens bedste job.  

Min indgangsvinkel har altid været dialogen og de gode argumenter i 

forhold til de forhandlingsparter og fora hvor jeg er valgt ind i. Jeg tror 

på at vi i højere grad bliver hørt, på baggrund af den gode tone og de 

gode argumenter, set i forhold til ikke at vælge samarbejdet.  

 

  



 
 

 10 

 

Anne Thornild 

• Genopstiller som kredsstyrelsesmedlem.               

• Lærer på Kobberbakkeskolen afd. Sydby. 

• Aktiv i aktionsgruppen i 13 og efterfølgende valgt som TR. 

• Skole-TR på Kobberbakkeskolen. 

• Kredsstyrelsesmedlem - Repræsentant i område-MED, 

Uddannelsesudvalget og FH-samarbejdet. 

Der tages konstant beslutninger om Folkeskolen både nationalt og 

lokalt. Beslutninger, som der fortsat skal arbejdes på at kvalificere og 

gøre meningsgivende for lærerne i en travl hverdag, som TR og 

kredsstyrelsesmedlem er medlemmernes hverdag det vigtigste 

fokuspunkt.  Ordentlige forhold for lærere, børnehaveklasseledere og 

andre medlemsgrupper er en forudsætning for den gode skole og som 

kredsstyrelsesmedlem, vil jeg fortsat rette opmærksomheden mod 

medlemmerne, for at understøtte deres forhold og funktion. 

Den bedste måde at forudsige hvordan fremtidens kommunale skole 

bliver, er at søge indflydelse og forsøge at være med til at skabe den.  

 

 

 

 

 

 

Jeg vil fortsat arbejde for: 

• At søge indflydelse på den kommunale drift af skolerne, 

gennem en synliggørelse af lærergerningens kompleksitet. 

• Fokus på alle medlemmer og det, der fylder i deres hverdag - 

inklusion, arbejdsmiljø, manglende professionelt råderum, tid 

til at forberede den gode undervisning og flere væsentlige 

punkter, for at sikre fastholdelse og rekruttering af flere 

dygtige lærere.  

• Fokus på dialog med medlemmer og skolens andre 

interessenter, for at skabe mest mulig mening og indflydelse i 

hverdagen. 

• Synlighed og dialog mellem medlemmer og kreds 

 

Vel mødt til årets generalforsamling 😊 

 


