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Mundtlig beretning 
 
Endelig fysisk samlet igen. Sådan har vi gennem 2 år kunne sige - periodisk. Lige som 
vi blev samlet igen i sensommeren, til stor glæde – blev der lukket ned igen. Det er 
vores 3. GF på 1 1/2 år. Denne gang helt almindelig - fysisk sammen - og vi må 
ovenikøbet bevæge os rundt blandt hinanden, og sidde hvor vi vil. Vi har glædet os. 
 
Denne beretning er sammensat af en samlet kredsstyrelse. Vi vil prøve at belyse 
skolernes og de mindre medlemsgruppers nuværende arbejdssituation, men vi vil 
også tale om vores idealer og ønskescenarier – det vi hele tiden arbejder henimod. 
 
En af de arbejdsopgaver som kredsen både havde set frem til, men som vi også ved 
er afgørende for de næste 4 år (for langt de fleste af vores medlemsgrupper), var 
kommunalvalget i november. 
Tiden, hvor politikerne taler med mange, ofte mener (næsten) det samme som dem 
de står over for, og hvor vi som styrelse sørger for, både at fortælle om 
medlemmernes arbejdsliv og nødvendige tiltag. Som styrelse bruger vi en del 
ressourcer i forhold til at gøre politikerne opmærksomme på de forventninger vi har 
til dem. Vi udarbejdede læserbreve, talte med politikerne, gennemførte et velbesøgt 
vælgermøde – og i vores Kredsblad blev partierne spurgt om deres visioner for 
fremtidens folkeskole i Næstved. 
Og der var mange positive visioner og ønsker for fremtiden. Frihed og tillid til 
lærerne, alle børn skal blive så dygtige de kan, for mange børn inkluderes i klasser 
uden der fylder ressourcer med, slut med lange skoledage og megaklasser, mere 
brug af 2-lærerordninger, styrkelse af alle elevers muligheder -  uanset hvilke 
socioøkonomiske  baggrunde de kommer fra, fagligheden skal sættes fri, ro på 
folkeskolerne – fokus på skolestrukturen, flere kvm pr. elev, mere selvstyre – mindre 
områdeledelse, mindre forbrug af tid på test og møder – mere tid på forberedelse. 
Alt dette kan ses sort på hvidt i Kredsbladet fra oktober. 
Når vi i styrelsen tænker på ønskescenarier for folkeskolen, så rammer de politiske 
udmeldinger plet.  
Alle skolerne i Næstved skal være forældrenes naturlige 1. valg, der er ressourcer 
tilpasset de krav og forventninger, der er til skolerne. Der er to-lærer i mange 
undervisningslektioner, lærere og børnehaveklasseledere har fri tilgang til ønsket 
materiale, kortere meningsfulde skoledage, en lavere klassekvotient for alle 
årgange, professionelt råderum til lærerne, kun brug af meningsfulde test, mulighed 
for fordybelse, tidssvarende klasselokaler med god plads. Oversat på den store 
klinge, alt det der er vores medlemmers samlede ønsker – fremtidens skole. 
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Og så tilbage til virkeligheden. Efter denne ønskefase – og ”alt kan lade sig gøre 
fase”, rammer vi hverdagen. Nu skal vi både fastholde og være realistiske. 
Lad os starte med nogle af de elementer, vi oftest hører fra vores kollegaer. 
 
Et ønske om kortere skoledage: 

Vi kæmper med et vrag fra 2013. Det har knebet gevaldigt med at få et flertal i 

folketinget til at lade denne tåbelige beslutning falde. Alle erfaringer viser, at de 

steder, hvor man har forkortet skoledagen og konverteret timerne til 2-lærertimer, 

har det giver en positiv effekt for både elever og lærere.  

De muligheder, der indtil nu har været lokalt for at lave dagene kortere, har været 

svære at få endelig udført. Argumenterne har hele tiden været skolens økonomi, 

praktisk umuligt – eller vi har gjort det så meget som det kan lade sig gøre. 

Men vores medlemmer oplever ikke alle steder, at der er kommet en kortere dag – 

og 2-lærertimer er blevet en realitet.  

På vores førnævnte vælgermøde, førte debatten om skoledagens længde til en 
større artikel i Sjællandske, hvor overskriften var ”Politikerne lover kortere 
skoledage til næste år”. 
Så vi oplever egentlig, at der er en politisk vilje - men der skal også tages et politisk 
ansvar.  
Politikerne har anbefalet – eller uddelegeret beslutningerne. Hvis politikerne mener 

det - så må de være konkrete i deres udmeldinger. Det ansvar skal man tage på sig. 

Arbejdet for kortere skoledage har i DLF og lokalt været en lang sej kamp. En 

vedvarende - og meget lang arbejdsopgave. 

Men nu er der endelig lys forude.  

Et bredt flertal af folketingets partier er enige om at videreføre frihedsgraderne. 
Skoler og kommuner har det kommende skoleår frihed til at konvertere 

understøttende undervisning til blandt andet tolærerordning og delehold.  Og 

denne gang er udmeldingen kommet så tidligt, at man ikke fra ledelsen kan sige 

– ” vi kan ikke nå det til kommende skoleår – vi har allerede planlagt skoleåret”. 

Vi skal nu lokalt sørge for, at kortere skoledage ikke kommer til at handle om 

forlænget eller forkortet elevpauser – eller en 2. indpakket variant af 



3 
 

beslutningerne. Vi er i kontakt med politikerne – og der er fuld opbakning til at 

forslaget gennemføres. 

Det her er for øvrigt også et godt eksempel på, at ønskede ændringer ikke er noget 

der sker fra dag til dag. Som styrelse (og DLF) kræver det både at have ” det meget 

lange lys på” – og mængder af tålmodighed, insisteren og vedholdenhed. 

Skolestruktur: 
 
Af andre temaer fra perioden omkring KV21 bør skolestrukturen også nævnes. 
En debat som meget snart kan blive højaktuel.  
Her skal der navigeres. Vi møder utrolig mange forskellige holdninger blandt vores 
medlemmer. 
Der findes små enheder, store enheder, specialenheder, skoler med overbygning, 
skoler med indskoling og mellemtrin, skoler i by og på land – og forskellige andre 
variationer. Vi repræsenterer dem alle. 
Men der er 2 helt overordnede udtalelser og holdninger vi holder fast i: 
”Hvis noget ikke fungerer, så lav det om” (det har vi sagt i flere år) – og i hurtig 
opfølgning på den udtalelse, kommer der en lige så væsentlig medlemsudtalelse – 
”Vi kan godt tåle én ændring til, men det skal give mening”. 
Det tror jeg er sagens helt afgørende kerne. Vi venter i spænding på de 1. 
udmeldinger – og vi ved at politikerne gerne vil høre fra os. Vi er klar – men sammen 
med jer. 
 
I beretningens indledning omtalte jeg selve kommunalvalget. Politikerne har nu 
været i gang i ca. 2 1/2 måned. Og de ikke har været usynlige. Tværtimod. 
Vi tror og håber på, at efter en lidt heftig start, finde de formen og tilbage til det, det 
bl.a. handler om. Folkeskolen og vores medlemmers hverdag. 
 
For 1 ½ uge siden havde vi inviteret det samlede Børne – og uddannelsesudvalg til 
møde. Vi meldte klart ud! Vi interesserer os ikke for, hvem der beslutter hvad. Vi 
interesserer os for løsningerne. Vi vil gerne stå til rådighed som en samarbejdspart –
hvor vores indsigt og viden sættes i spil. Og skulle de glemme os et øjeblik – så skal 
vi nok invitere os selv med ind i debatten.  
 
Vi har haft et godt samarbejde med langt de fleste politikere på vores område i den 
forgange periode. At der over den sidste 4-årige periode er blevet tilført flere midler 
til området og en sænkelse af undervisningstimetallet, tilskriver vi absolut vores 
samarbejde og kredsens ihærdighed. Vi håber dette samarbejde kan udvikle sig, og 
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vise endnu tydeligere fremgang for de kommende 4 år. Der er i hvert fald nok at 
tage fat på.  
 
 
Fra kommunalvalg, kommunalpolitikere til kommuneplan – et redskab ind i vores 
arbejdstid. 
 
Kommuneplanen: 
 
I forhold til skoleårets planlægning, er der i A20 (vores central aftale om arbejdstid) 
et nyt greb, der skal effektueres for kommende skoleår.  
En kommuneplan. Kort oversat er det kredsens mulighed for formelt at kvalificere 
kommunernes beslutninger for kommende skoleår. Kommuneplanen er Næstved 
kommunes ansvar, de beslutter – vi gør opmærksom på bl.a. konsekvenser og 
ressourcebindinger. Sådan har vi måske nok altid samarbejdet. Nu er det bare langt 
mere formaliseret – og vi sikrer dermed en viden ud til bl.a. skolelederne, hvor 
indholdet har indflydelse på deres planlægning og skoleplan. 
Vi har forventninger til Kommuneplanen. Den skal skabe en tydelighed omkring de 
rammer, der bliver lagt ned over skolerne, ledernes råderum og lærernes frihed.  
Der er brug for at få sat fokus på, hvor mange projekter og nye tiltag, der kan tilføjes 

til vores kollegaers allerede udfyldte arbejdsdag. I mange tilfælde er intentionerne 

og tankerne bag tiltagene ganske fornuftige – og måske endda nødvendige. Men det 

presses ned sammen med eksisterende opgaver – og kan dermed udhule den 

ønskelige effekt, og tage ressourcer fra de opgaver som er en del af lærernes og 

børnehaveklasseledernes kerneopgave. Intentioner der flyder oven i allerede 

eksisterende arbejdsopgaver. 

Kommuneplanen skaber et overblik over de politiske indsatser, der er besluttet. Hvis 

jeg udelader at komme med en entydig udtalelse om indsatsernes relevans, kan jeg 

blot konstatere, at man politisk er med til at binde ressourcerne via ønskede 

indsatser. Lad mig bare kort nævne – hjemtagelse af ordblindeindsatsen, 2025 

målene og Makerspace. Her kommer vi igen tilbage til at tage ansvar. Måske er det 

rigtig fornuftige – eller brugbare indsatser. Men politiske beslutninger bør enten 

prioriteres frem for noget andet – eller også skal de fuldt finansieres, via flere penge 

eller flere lærere.  

------ 
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God skole laver vi sammen – det står der bl.a. i vores lokalaftale. Og det mener vi – 

det er den eneste måde at udvikle skolen på – både nationalt og lokalt.  Jeg 

indrømmer dog, at den sidste hæsblæsende tid på forvaltningsniveau, har gjort det 

en kende svært at finde nogen at lave god skole med – på det niveau.  

Men vores aftale er lavet i det lys, at god skole laver vi sammen. Det skal skabe et 

råderum, hvor TR og medarbejdere kan søge indflydelse på skolens virke og 

planlægning – uden at lederne oplever de mister deres ledelsesret. 

Som eksempler på dette kan vi nævne skoleplanen, evaluering ude på alle skoler og 

styrkelse af opgaveoversigternes indhold. Det er nogle af de tiltag, der er kommer 

ud af samarbejdet.  

Men får vi brugt aftalen i sit fulde potentiale? Ikke optimalt. Der er elementer i 
aftalen, der stadig står uprøvet hen.  Det er ærgerligt og det skal vi handle på. - Men 
måske skal vi også respektere, at skolerne, lærerne og de tillidsvalgte trænger til at 
få banket lidt rust af.  Planlægningen og prioriteringerne på skolerne har været 
topstyrede over en lang periode. 
Det har kun været muligt i få doseringer at søge indflydelse. Det er anderledes nu. 
Jeres lokale evaluering skal bære præg af det år, der er gået. Det samme gælder 
fremlæggelse af skoleplanen. TR er en del af processen – og har dermed indflydelse i 
planlægningsprocessen. Skoleplanen er først færdig, når den er drøftet på et 
fællesmøde – eller sådan et møde jeg stadig ynder at kalde et lærermøde, da det 
kun omhandler lærere og børnehaveklasseledere.  
Det er en fælles opgave vi har - både som leder, tillidsvalgt, lærer og 
børnehaveklasseleder at forsøge at bruge vores muligheder ordentligt. Der er 
masser af udviklingspotentiale i den aftale. Men det kræver, at vi i fællesskab 
udnytter aftalens intentioner. 
 
Vi mangler lige nu en væsentlig aftalepart fra Næstved kommune - (vi mangler en 
skolechef) Det er noget rod! Når formanden for skolelederforeningen og jeg 
kommer rundt og evaluerer lokalaftalen, så er det den helt overordnede anvendelse 
af aftalen vi evaluerer. Gennemsigtighed i opgaveoversigten, drøftelser omkring 
opgaveoversigten, dialogen, tydeligt kendskab til fælles og individuel forberedelse 
m.m.  
Vi glæder os til at komme på skolerne – og håber på rigtig mange konstruktive og 
brugbare tilbagemeldinger.  
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De nationale parter i ”sammen om skolen” - KL, Skolelederforeningen og DLF –  er 
kommet rigtig godt fra start. Der er en tro på, at skolerne udvikles bedst sammen – 
men også, at noget skal afvikles i fællesskab. Parterne har et nært samarbejde med 
Børne- og Undervisningsministeriet. Det kan eksempelvis ses i forlængelsen af 
frihedsforsøget, opgøret med de nationale test og aftalen omkring sommerens 
prøveafvikling. 
Men ”sammen om skolen ” – skal også overføres til de næste lag i skoleverdenen.   
Lokalt har samarbejder med SKL, NK og Næstved Lærerkreds i mange år været godt.  
Men “sammen om skolen” - og “god skole laver vi sammen” - har på en del skoler 

stadig stramme vilkår. Skolerne har mange ledere - med forskellige titler og 

ansvarsområder. Vores oplevelse er helt klart, at sammen om skolen, og det at 

lærerne/og de tillidsvalgte er en aktiv medpart i forhold til eks. planlægning –ja, der 

er vi ikke i mål endnu. Vi kan give “tiden“ skylden - det er nyt. Men som minimum vil 

vi gerne opleve en oprigtig interesse - og et forsøg på at kickstarte inddragelse. Det 

halter gevaldigt i nogle af ledelseslagene. Jeg passer altid på med en generalisering - 

det gør jeg også i dette tilfælde - men det skal til gengæld stå lysende klart, at det 

her skal alle ledere have kendskab til, vise interesse for – for det er sådan det er 

besluttet, at fremtidens samarbejde skal være. 

TR 
TR har en stor opgave ind i arbejdet omkring skoleudvikling – og at planlægning er 
en fælles proces. Vi taler ret meget planlægning, arbejdstid, skoleplan, kvaliteten og 
kendskabet til opgaveoversigterne med TR. Det er nærmest faste emner på vores 
TR-møder. Men det er også vigtigt. 
For lokalaftalen sætter fokus på TRs tidlige medinddragelse. De steder hvor det 
fungerer bedst, får TR en fod ind i maskinrummet. Det kræver naturligvis, at TR 
kommunikerer godt med kollegaerne – og I bruger jeres tillidsvalgte. Så min 
opfordring til jer er, brug jeres TR og hjælp dem. Brug jeres TR til mere end ”kan det 
virkelig være rigtigt” – men brug dem også i forhold til det løsningsorienterede. Hvis 
vi er sammen om skolen – så kan vi muligvis også være sammen om løsningerne. 
Søren som er tovholder i organisationsudvalget har bl.a. haft tilrettelagt et internat 
for vores tillidsvalgte, hvor der bl.a. skulle arbejdes med de tillidsvalgtes 
forhandlingskompetencer. For at være TR kræver mod, forhandlingsevne, viden, 
vedholdenhed – og masser af gå på mod. Styrelsen sætter stor pris på samarbejdet 
med TR – så derfor skal der også i vores beretning lyde en tak til jer. 
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Inklusion: 
Skolerne har et ansvar overfor alle elever. De ressourcestærke, dem der bør have 

yderligere hjælp, begavede elever, de stille, de udadreagerende –stort set alle skal 

rummes i folkeskolen. Med de forskellige forudsætninger er der også brug for 

forskellige handlemuligheder - og det koster.  

De gode intentioner, de medmenneskelige perspektiver, respekten om det gode 
børneliv– er desværre en stor tilbagevendende altoverskyggende udfordring. En 
kæmpestor skal-opgave, der endnu ikke er endelig løst. En vedvarende dagsorden, 
der stadig skaber store udfordringer for både lærere, elever, ledere og forældre. 
Vi har aldrig fået løst den udfordring med inklusion - 13 år efter den er blevet udlagt 
til skolerne. 
 
Derfor er inklusion også et af det helt store samtaleemner – ja hvis ikke det største 
ude på lærerværelserne/i personalerummet. Således også på DLFs Kongres og vores 
egen temadag på Rønnebæksholm, hvor tillidsvalgte og ledere mødtes for at 
debattere inklusionen. Vi havde indlæg fra formanden for DLFs undervisningsudvalg, 
Regitze, og forsker/ph.d. Janne Hedegaard. Begge understregede, at inklusionen 
aldrig må blive den enkelte lærers problem. Danmarks Lærerforening har udarbejdet 
en række principper for opmærksomheder, man bør have for øje, i forsøget med at 
knytte folkeskolens almene område tættere sammen med det specialiserede 
område. For hvis vi glemmer økonomiske trængsler et øjeblik, så ved vi faktisk hvad 
der virker: 

• Tid til forberedelse af undervisningen er afgørende 

• Klasselæreren har en nøglefunktion og skal prioriteres 

• Ressourcepersoner på skolerne er vigtige 

• PPR skal styrkes 

• Behov for læreruddannede skolepsykologer 

• Genindførsel af specialpædagogik på læreruddannelsen 

• Alle skoler og kommuner bør have en inklusionsstrategi 
(Regitze Flannov på DLFs Kongres ’21) 
 
I Næstved Lærerkreds er vi meget opmærksomme på at specialområdet ikke må 
finansieres af almenområdet. Det må ikke være et enten/eller. Her er der i høj grad 
behov for et både/og! 
 
I forlængelse af denne inklusions problematik og økonomiske håbløshed, så har 
Næstved kommune nedsat et granskningsudvalg. Det handler hverken om mink eller 
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partiledere, der muligvis har ageret på egen hånd, men et politisk ønske om at 
undersøge hvordan tildelte ressourcer bliver anvendt – på henholdsvis Børne/Unge 
området, daginstitutionsområdet og skoleområdet. For vores områder handler det 
rigtig meget om inklusionsopgaven. En hurtig oversættelse af hvad 
granskningssagen omhandler for vores område:  Politikerne oplever de afsætter 
ressourcer til både almen og 20.2 – men kan ikke se, hvordan midlerne anvendes – 
og hvorfor lykkes man ikke bedre. Skolernes tilbagemelding er– vi gør jo, hvad vi får 
besked på, men der er ikke midler nok – vi er nødt til at tage fra almenområdet. 
Samarbejdet og tilliden til hinanden på det her område, er på nuværende tidspunkt 
nærmest på 0-punktet, og det mærkes helt ind i vores arbejde. 
Jeg er på kredsens vegne repræsenteret i granskningsudvalgets følgegruppe. 
Fokusområdet fra vores del har helt overordnet været, der skal ikke tages midler fra 
almenområdet – for at kunne finansiere inklusionsområdet.  En tydeliggørelse af 
hvad inkluderende indsatser koster – ud fra hvilke elever, der er i Næstveds 
skolesystem. 
Både almen- og 20.2 området skal man være visionære omkring – og det kræver på 
nuværende tidspunkt en langt større adskillelse af budgetterne. Lederne styrer 
skolerne efter sorte tal på bundlinjen – en bunden opgave over flere år. Det kan 
være en ret kompleks opgave, når skolelederne også er ansvarlige for de 
inkluderende indsatser. Derudover skal der være et langt bedre samarbejde på 
tværs af PPR og skolerne. De faglige vurderinger skal vægtes langt mere – fremfor at 
være styret at skolernes økonomi. Og så mangler der uddannelse i forhold til de 
kæmpemæssige opgaver lærerne står med. 
Anbefalingerne i forhold til granskningssagen fremlægges for politikerne primo april. 
Jeg tror, at de anbefalinger der bliver fremlagt, kommer til at være udgangspunkt for 
meget af det fremadrettede politiske arbejde, der skal ske i forhold til 
inklusionsområdet.  
 
Når vi taler inklusion, så handler det ikke kun om almen – men i lige så høj grad også 
om vores specialrækketilbud. I sensommeren udarbejdede kredsen en 
undersøgelse, der skulle afdække specialklasselærernes arbejdsforhold.  
Undersøgelsen viste bl.a., at specialklasser ofte sammensættes af elever med vidt 
forskellige problematikker og udfordringer. Normeringerne i klasserne er steget, der 
er flere tilfælde af magtanvendelse, det er svært at gennemføre egne pauser – i det 
hele taget et presset arbejdsmiljø. 
Delelementer fra undersøgelsen er også beskrevet i vores kredsblad fra oktober – 
derudover har vi anvendt undersøgelsen i vores politiske arbejde. Som nævnt ved vi, 
at inklusionsdagsordenen vil blive politisk behandlet i den kommende periode – 
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endda meget snart. Vi vil arbejde ind i den dagsorden, og sørge for at belyse 
området med den viden vi har som Lærerkreds – viden fra vores medlemmer.  
----- 
 
Men hvordan står det til med serviceniveauet i kr./øre. Hvordan står det egentlig til 
med økonomien i Næstved (Pia) 
 
Udfordringer og ønskelige tiltag er naturligvis stærkt forbundet med Næstved 
kommunes økonomi. 
Som Pia bl.a. har nævnt i den skriftlige beretning, er kommunens budget 2-årigt og 
vi har derfor vidst, at der i tildelingen til det kommende skoleår 2022/2023 ikke ville 
være de store ændringer. Desværre er der et faldende børnetal på ca. 128 elever, 
men samtidig en klasse mere samlet set i kommunen. Da en del af tildelingen er 
elevtalsbaseret, vil der være en smule mindre at drive skole for. Næstved kommune 
har en gennemskuelig måde at tildele midler på, men vi ved også, at der er mange 
udgifter på skolen, som ikke har sin egen tildelingspulje. En af de største 
udfordringer er tildelingen til specialundervisning, hvor mange af vores skoler (som 
tidligere nævnt) må tage penge fra almenområdet for at dække underskuddet på 
specialområdet. Oveni det ved vi, at udgiften til vikarer, ledelse og administration 
heller ikke holder sig indenfor den tildelte ramme. Det er en decentral beslutning, 
hvordan skolerne bruger den samlede ramme, men vi vil arbejde for at tildelingen til 
skoleområdet skal være mere retvisende, så det ikke som f.eks. ved 
holddannelsesressourcer giver et glansbillede som er ikke eksisterende. Ydermere er 
der tiltag, som f.eks. udlægning af ordblindeindsats og Makerspace, som binder 
mange ressourcer på skolerne. Der er udmøntet yderligere 0,9 million samlet til 
skolerne efter hjemtagelse af ordblindetilbuddet, men vi har svært ved at se, at det 
kan dække de ressourcer skolerne er nødt til at bruge for at opfylde kommunens 
mål med indsatsen. På mødet med børne- og uddannelsesudvalget, har vi stillet 
skarpt på de her ting, som vi håber de husker, når de skal se på nye 
tildelingsmodeller. Som en politiker fornyeligt udtalte på FB – ”Børnene er det 
vigtigste – over Arena og svømmehal”. Det ser vi gerne. Med sådan en bemærkning, 
kan man da næsten kun have positive forventninger til de kommende 
budgetforhandlinger. 
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Mathias der er tovholder i uddannelsesudvalget og danner udvalg sammen med 
Anne– har fokus på de mange pædagogiske dagsordner, og har også fulgt 
udmeldingerne omkring de nationale færdighedstest og Meddelelsesbog meget 
tæt. 
Da formand for Danmarks Lærerforening i efteråret var med til at præsentere et nyt 
test- og bedømmelsessystem, var der ifølge formand Gordon Ørskov Madsen tale 
om et nybrud i dansk skolepolitik. Aftalen var ikke alene indgået mellem partier – 
men med skolens centrale aktører; fx KL, Skolelederforeningen – og Danmarks 
Lærerforening. Det er helt afgørende, at ”vi” på den måde - igen – har fået adgang 
til det politiske maskinrum.  
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været kritiske overfor de nationale test. 
Alene det faktum, at de måler forkert, er både et indlysende og veldokumenteret 
problem. Afløseren – de nye færdighedstest - skal være mindre bureaukratiske og 
fungere som et anvendeligt pædagogisk redskab for lærerne. 
 
Vi er skeptiske, men ser frem til at eleverne fra næste skoleår alene skal lave 
nationale færdighedstest i dansk og matematik, ligesom vi skal være de første til at 
bifalde, at aftalen betyder afskaffelse af ”ikke-uddannelsesparatheds-begrebet”. 
 
Elevplanerne afskaffes og erstattes af et nyt dialogbaseret redskab kaldet 
Meddelelsesbog, der rummer få fokuspunkter og skal indgå i den løbende kontakt 
mellem skole og hjem. 
 
I Næstved Lærerkreds vil vi arbejde for, at meddelelsesbogen sammen med det nye 
test- og evalueringssystem skal medvirke til en afbureaukratisering og ikke må blive 
en ny og tidskrævende dokumentationsopgave, der æder af lærernes i forvejen 
sparsomme forberedelsestid.  
Næstved kommune har indtil videre – og som vi er oplyst, ikke foretaget sig noget. 
Men det haster. 
Der skal kommunalt nedsættes en arbejdsgruppe der skal kigge på, formentlig både 
meddelelsesbog og evalueringssystemet. Kredsen har min. 1 plads i det udvalg. 
Vores fokus kommer til at være, at det er den professionelle lærer der vurderer 
brugen af frivillige test – ligesom meddelelsesbogen skal anvendes til få og 
væsentlige beskeder i et samarbejde med hjemmet. Det er i forlængelse af de 
intentioner DLF har indgået et samarbejde. Nu skal vi sørge for den forenkling også 
bliver til virkelighed. 
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En sådan aftale kan der være mange holdninger til. DLFs og vores holdning til de 
nationale test udspringer sig i drøftelser med medlemmer og de tillidsvalgte. DLF 
centralt har haft fokus på afskaffelse af National test rigtig længe – et stærkt 
medlemsønske. Men kan alle medlemmer se sig repræsenteret i de løsninger der 
gennemføres? Ikke altid. Er hvert enkelt medlem blevet hørt. Det kan jeg næsten 
med sikkerhed sige ikke er sket. I DLF er der ca. 84.000 medlemmer. I Næstved 
Lærerkreds ca. 1000 medlemmer. Hvordan sikrer vi så medlemsinvolveringen - at vi 
”går” med de rigtige dagsordner – at vi har et ordentligt mandat når vi agerer på 
medlemmernes vegne? Lad mig slå fast – dette er nærmest en fast dagsorden på 
styrelsesmøderne – sikring af viden – medlemmernes holdninger. Vi agerer ikke ud 
fra personlige ønsker – vi skal hele tiden være bekendt med medlemmernes ønsker. 
Vi må ikke operere alene med ”synes” – men ud fra viden. Vi har ca. hver 3. uge 
møde med vores TR – de kommer med input fra lærerværelset/fra skolerne.  
Vi har direkte medlemshenvendelser - og det er man altid velkommen til. Er der en 
aktuel dagsorden, hvor man gerne vil give sin mening til kende, så er I altid 
velkomne til at kontakte os. Og husk nu vores opfordring – inviter os – og vi 
kommer.  
Er beslutninger altid en løsning som alle 84.000 medlemmer er enige i - nej. Jeg 
kender lærerværelser på 10, 20 – 30 personer, hvor enighed om alting nødvendigvis 
heller ikke er muligt. Men vi lytter – og agerer ud fra den virkelighed I hjælper os 
med at være så velinformeret omkring. Og det mener vi som styrelse, at vi i langt - 
langt de fleste tilfælde lykkes med. 
 
 
Arbejdsmiljø: 
Nu kan vi ikke komme uden om det længere – Corona! 
Maj-Brit har som arbejdsmiljøansvarlig fulgt hele cornaperioden meget tæt – og 

beskriver det således: Man tager 28 elever og en lærer, hvoraf 4-5 elever er lidt 

småskvattede - (forkølede, hoster etc.) Kommer alle ind i 48 m² klasseværelse og 

tilsætter lidt håndsprit, en meget smitsom sygdom og lidt åbne vinduer. Hvad giver 

den cocktail? 80% syge lærere over en periode på 6 uger. Det er opskriften på, hvad 

man fremover ikke skal gøre. Derfor skal fokus nu være, hvad vi har lært af corona? 

Ventilation, afstand, god hygiejne og at blive hjemme, hvis man er syg, må være alfa 

og omega fremover. 

Corona har med al tydelighed vist os, hvor vigtigt indeklimaet - særligt udluftningen i 

klasselokalerne er. Vi har længe vidst, at for meget CO2 gør indlæringen ringere. Det 



12 
 

er nu blevet ekstra tydeligt, hvor nemt en virus kan smitte i et lille lokale med alt for 

mange mennesker - uden den rigtige ventilation. 

Men fremadrettet bør der tænkes større perspektiver, når man tænker skole. 

Politisk bør det også prioriteres at kigge på skolernes anlæg – bygningernes stand. 

Kloge m2 – kan også være optimale og tidssvarende m2. Mange af de gamle skoler 

har dårlig - eller slet ingen mekanisk ventilation og det skal fremadrettet fortsat 

være et af vores opmærksomhedspunkter. Man bør gøre to ting - både få et 

ordentligt ventilationsudstyr, og overveje antal elever samlet i klasserne. Begge dele 

vil hjælpe på en fremtidig luftbåren smitte, øge indlæringen og forbedre sundheden 

generelt. 

I forhold til alle dem der er blevet smittede med corona på arbejdet eller hvis der er 

tvivl derom – så skal det lige slås helt fast - det skal anmeldes som en arbejdsskade. 

Egen læge kan gøre det, men det bør være arbejdsgiveren, der gør det. Det bør man 

kunne forvente af arbejdsgiveren, når vores medlemmer er dem der har mødt frem 

på arbejde – og i den grad været ”First movers”, for både at holde samfundet i gang 

– og altid været en del af de store genåbningsplaner.  

Samtidig må vi også på vores medlemsgruppes vegne erkende, at der er en kæmpe 

”metaltræthed” ude på skolerne. Dog kan vi mærke at foråret er på vej – og det hele 

corona-mæssigt lysner. Men 2 års samfundskritiks sygdoms-pres forsvinder ikke 

bare sammen med lysere dage - og fuglefløjt.  

Mange elever er trætte – lærere skal motivere og finde tilbage til en forholdsvis 

almindelig hverdag. Hverdagen er alle glade for – men vi har også klare 

tilbagemeldinger der viser, at medarbejderne lige nu henter de sidste ressourcer 

frem.  Samtidig har vi eks. overbygningselever, der de sidste 2 år, har haft en meget 

omskiftelig tilværelse, og det set i lyset af, det er deres sidste år i folkeskolen. Det 

skal naturligvis respekteres – men det kræver også noget ekstra af de ansatte.  

Til gengæld har lærerne og børnehaveklasselederne i de respektive enheder bevist, 

at man ikke skal være bekymrede for at vise os tillid – alle har omstillet sig gang på 

gang og vi har hurtigt ændret og tilpasset vores undervisning og arbejdsopgaver. Det 

fik vi meget ros for og det er fuldt fortjent.  

Og når vi er ved arbejdsmiljødelen – er det naturligvis også her helt oplagt at takke 

AMR for samarbejdet med Næstved Lærerkreds. Vi er glade for, at vi har mulighed 

for at være sammen med jer på det årlige internat – og at mange af jer deltager i 
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AMR-møderne med Maj-Brit (og Søren der også er en del af udvalget), hvor 

højaktuelle AMR-dagsordner er på programmet – der debatteres og videndeles. 

Tak for det. 

 
Mindre medlemsgrupper 

I mange år har vi talt om mulighederne for at have en lokalaftale eller en central 

aftale. Men af vores mindre medlemsgrupper – nemlig Herlufsholm Kostskole, har i 

rigtig mange år haft en lokal arbejdstidsaftale. En god aftale, vil mange sikkert være 

enige med os i. Men på samme måde som folkeskolen fik sin centrale aftale A20 – 

har statens område også fået en central aftale. Den blev forhandlet færdig efter A20 

– og hedder i alt sin logik A21. På nuværende tidspunkt er vi i gang med 

forhandlingerne på dette område. Det ser ud til at blive et rigtig godt resultat. 

Implementering og ”sammensmeltningen” af den lokale og centrale aftale, er inde i 

sin sidste fase – og det ser ud til at lykkes til manges tilfredshed. Det skal i den 

forbindelse nævnes, at der er et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde mellem 

Herlufsholm Kostskole og Næstved Lærerkreds.   

På mange af de andre områder inden for de mindre medlemsgrupper, har 

indeværende år budt på lønforhandlinger. Der forhandles en del anderledes end 

skoleområdet – og for langt mindre personalegrupper. Resultaterne har været 

meget forskellige. Men på trods af nogle udfordringer i enkelte faggrupper, så 

overholder vi vores lønpolitik hele vejen igennem forhandlingerne. – Vi går ikke på 

kompromis. Og de steder hvor vi ikke synes resultatet har et tilstrækkeligt fornuftigt 

udfald, ja – der kender vi vores besøgelsestid – vi vender naturligvis ret hurtigt 

tilbage, for at afsøge nye muligheder. 

Vi oplever at have et rigtig godt samarbejde med de mindre medlemsgrupper.  På 

papiret kan medlemsgrupperne opleves langt væk – men vi er i tæt dialog med 

arbejdspladserne og de tillidsvalgte, ligesom de tillidsvalgte er rigtig gode til at 

henvende sig til Lærerkredsen. 

Det samarbejde – og jeres måde at bruge kredsen på, vil vi gerne takke for.  
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FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) 

Anne (er sammen med Søren) en del af vores lokale kommuneudvalg. Anne 

beskriver det således: 

Det tværfaglige fællesskab FH er stadig nyt, men i den forgangne periode er vi 
kommet mere ind i samarbejdet om varetagelsen af lønmodtageres interesser. 
Sammen med de andre faglige organisationer, har vi blandt andet sat fokus på 
velfærd i kommunen ved en fælles event i byen og en kommende dialog med de nye 
politikere i relevante udvalg. Vi har fundet fælles udgangspunkter i rekruttering og 
fastholdelse og et fokus på uddannelse til alle.  
Vi vil fortsat, søge den politiske indflydelse i fællesskab med de 63 andre faglige 
organisationer, hvor vi tilsammen udgør 1,3 million medlemmer. Det er et meget 
stort fællesskab – den tyngde skal skabe resultater. 
 
F4 

I år har Knud Andreasen (kontaktperson i F4) bidraget til min mundtlige beretning – 

og dermed sørget for at give en status fra en af vores godt repræsenterede 

medlemsgrupper i Næstved Lærerkreds.  

Arbejdet i Fraktion 4 har i perioden siden sidste generalforsamling naturligvis også 
været præget af Covid-19. Hele vinteren og det meste af foråret lå arbejdet stille 
m.h.t. fysiske møder og arrangementer. Belært af erfaringen var der ingen grund til 
at planlægge arrangementer, der med al sandsynlighed alligevel ikke kunne 
gennemføres. 
Fra sensommeren og resten af året ændredes vilkårene, så det igen blev muligt at 
mødes. F4 har afholdt fire sociale arrangementer fra august til december 2021. 
I november blev F4’s årlige generalforsamling afholdt. I forbindelse hermed var Jens 
Raahauge inviteret til at tale over emnet: Dannelse i skolen. Min egen bemærkning 
til dette skal være – tak for I stadig tager så vigtige emner på jeres dagsorden. Det 
vidner om, at selv om lærerlivet aktivt er afsluttet, så er samfundstendenser og 
vigtige områder for folkeskolen – stadig noget der står stadig jeres hjerter nært.  
 
Men – som Knud videre beskriver på F4’s vegne, så har hele Covid-19 situationen 
tydeligvis sat sig spor i medlemmernes bevidsthed m.h.t. at deltage i samlinger med 
fysisk fremmøde. Der har været en klar tendens til tilbageholdenhed og en 
ængstelighed over for smittefaren. Det er skidt for den enkeltes trivsel og en trussel 
mod fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at denne negative spiral brydes. Det 
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forsøger Lærerkredsen efter bedste evne at medvirke til. Og heldigvis ser det ud til, 
at medlemmerne igen er begyndt at føle sig lidt mere trygge, for der er rimelig god 
tilslutning til de kommende arrangementer hen over foråret.  
 
På landsplan i Fraktion 4 efterlyses formuleringer, der beskriver pensionisternes 
forhold til foreningen. Bestræbelserne går forsat på at få vedtaget en egentlig 
pensionistpolitik i Danmarks Lærerforening. Det er hidtil ikke lykkedes. Senest blev 
et forslag herom nedstemt på kongressen i efteråret 2021. Men der arbejdes videre 
med sagen. Næstved Lærerkreds delegerede stemte for forslaget. 
Så på trods af Corona-pandemi og restriktioner er der stadig gang i arbejdet – også i 
Pensionistklubben.  
 
Til F4 – skal der fra styrelsen lyde en stor tak for samarbejdet i den forgangne 
periode. Både aktive medlemmer – og pensionerede medlemmer har betydning for 
vores arbejde i Lærerkredsen. I bidrager med viden og nysgerrighed – og jeg oplever 
en stor opbakning til vores arbejde, når jeg eks. deltager til jeres generalforsamling 
eller julefrokost… Tak for det.   
 
Ukraine og skolens dannelsesopgave 
Midt I alle frustrationerne – i alle de elementer der fylder vores hverdag, skal vi 

huske, at det faktisk er muligt for os at samles her i dag. Vi kan sidde her og 

repræsentere forskellige synspunkter, sige dem højt, for sådan er vores samfund 

bygget op - det er vores samfundsstyrke.   

Sådan er det ikke alle steder – ca. 1 døgns kørsel herfra ser livet helt anderledes ud: 

Vi indledte denne generalforsamling med foreningssangen - og i teksten står der 
bl.a.  
”Der er meget, som splitter i tiden, og vejen er lang. 
Der er kræfter, som truer selv arbejdets brusende sang. 
I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel, 
kan vi vise, vi alle har ansvar for mer’ end os selv.” 
 
Konflikten i Ukraine har påvirket os alle. Vi har set billeder af ukrainske skolelærere, 
der underviser børn i kældre, på metrostationer og i beskyttelsesrum. Det er 
hjerteskærende billeder, der sætter fokus på vores egen folkeskoles vigtige 
dannelsesopgave og på de værdier, der tilsammen udgør de allermest centrale for 
vores demokratiske sindelag. 
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”Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi’r, 
ved en daglig forening af gamle og nye værdier. 
Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved: 
Der, hvor menneskets værd bli’r forsvaret, må vi være med.” 
 
Danmarks Lærerforening har sammen med den internationale lærer-fagbevægelse 
(ETUCE/EI) fordømt den russiske invasion af Ukraine. Det ukrainske folk har ret til en 
fremtid fri for vold og krig, lyder det blandt i fællesudtalelsen, der udtrykker ”stor 
støtte og dyb solidaritet med kolleger, lærere, akademikere og studerende og alle 
folk i Ukraine. Millioner af menneskeliv er på spil. Krig og invasion burde aldrig 
udspille sig i nutidige samfund, hvor folk søger enighed med ord og ikke med våben. 
Invasionen skal stoppe.” 
Det ukrainske folk har ret til en fremtid fri for vold og krig. De har deres suveræne 
ret til demokratisk at bestemme deres fremtid som nation.  
 
Afslutning - overgang. 

En beretning der omhandler vores arbejdsliv - skal ikke stå som en parallelitet til en 

uhyggelig krig. 

Det er ikke hensigten. Men det vil være mærkeligt ikke at berøre den 

verdensomspændende katastrofe, der udfolder sig for øjnene af os, og som rammer 

nogle af vores internationale kollegaer.  

Måske kan det også få os til at tænke på det vi har, blive en anelse ydmyge, glædes 

ved de rettigheder vi har i vores demokrati – værne om vores fællesskab – 

fællesskabets styrke. 

For hvorfor er det lige os, der sidder her i dag. Hvad har vi til fælles? Vi er samlet her 
som medlemmer af Danmarks Lærerforening/Næstved Lærerkreds– et meget stort 
fællesskab. 84.000 medlemmer. Ca. 1000 i Næstved. Sikke en styrke. Vi kunne være 
lidt flere - det skal vi altså være opmærksomme på. Men et fællesskab og et 
sammenhold af denne kaliber kan rykke noget. Og det gør det.  
Jeg håber, at man i min beretning både kan høre hvor udfordringerne er, de lange 
seje træk – men også, at der er steder hvor tingene går i den rigtige retning. Og i 
virkeligheden skal vi jo takke hinanden. 
Det er det her fællesskab, der bærer æren for at tingene sker. Bare lige for at 
understrege, at når ting på arbejdspladserne lykkes – er det ikke udelukkende pga.  
ledernes velvillighed. Årsagerne skal oftest findes i mål, muligheder og rammer vi i 
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fællesskab har skabt. Vejen derhen har vi en fælles andel i. Hvis ikke vi var ”alle os” – 
hvis ikke vi til stadighed sørger for at være så mange som overhovedet muligt, jo 
flere jo bedre – ja, så havde vores arbejdsliv set helt anderledes ud. Så tak til jer – og 
få gerne denne dagsorden med ud til jeres arbejdsplads. Det er vores fællesskab der 
udvikler de positive retninger – det er det her fællesskab der kan være 
dagsordensættende, når beslutningstagere handler i modsatte retninger. 
 
Der er altid en masse vi gerne vil tale med jer om – høre jeres mening – drøftelser og 
samtaler der er med til at give Danmarks Lærerforening og Næstved Lærerkreds et 
stærkt mandat. Eksemplet kunne være - Hvad mener I om et muligt frihedsforsøg til 
kommunerne? Frihed til hvad – og til hvem?  
Hvordan hjælper vi nyuddannede lærere? En nylig offentlig rapport viser, at 4 ud af 
10 lærere der blev uddannet for 7 år siden, ikke længere er at finde i folkeskolen. 
Allerede efter det første år forsvandt 3 ud af 10. Det er da et kæmpe problem. Hvad 
er det rigtige at gøre – hvad tænker I? - Er der erfaringer vi skal være 
opmærksomme på? Der er masser af drøftelser og snakke, vi gerne vil tage sammen 
med jer. Vi giver gerne kaffen – men modtager lige så gerne en kaffeinvitation – og 
kommer ud der, hvor I er…. 
Vi skal sørge for at bruge styrken, – at I som medlemmer er i ”øjeblikket” – og vi som 
styrelse skal have ”overblikket”. Dette sublime fællesskab skal fastholde, styrke og 
udvikle vores medlemmers arbejdspladser – jeres arbejdsliv. 
 
Og med de ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
 
 


