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Kære medlemmer                                                                                 

Næstved Lærerkreds var d. 8.- 9. november til kongres i Danmarks Lærerforening. Hermed følger et 

kort referat af kongressens indhold. Hele kongressen kan ses på følgende link:  

Kongres 2022 - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org) 

Som altid var det nogle spændende dage, med interessante drøftelser – både i forhold til aktualiteter, 

men også dagsordner, der rækker længere ud i fremtiden.  

Et emne vi ved der fylder meget – ja, i det ganske land, er inklusion. Det var da også kongressens 1. 

punkt. 

Inklusionsdagsordenen er en kæmpe problemstilling, der langtfra er løst. Elever der mistrives og de 

rigtige tilbud til udsatte børn er en af folkeskolens største udfordringer. 

Den problemstilling var der naturligvis en intens debat omkring på kongressen. Hverdagssituationer, 

manglende økonomi - men også viljen til at løse udfordringerne, prægede indlæggene fra talerstolen. 

Kongressen vedtog enstemmigt en vedtagelse i forhold til foreningens videre arbejde med inklusion. 

Vedtagelsen understreger bl.a. det forpligtende samarbejde nationalt, kommunalt og på de enkelte 

skoler. Samarbejdet skal bl.a. fokusere på og arbejde for, at kommunerne har tilstrækkelig viden, res-

sourcer og funktioner, der understøtter skolernes behov, og der skal tilføres midler og ressourcer til 

arbejdet med inklusion til gavn for alle elever. 

Læs hele vedtagelsen her: 

3.3 - Forslag til kongresvedtagelse ”Næste skridt i foreningens arbejde med inklusion” (dlf.org) 

 

Ligeledes stemte flertallet af kongressen for en stærk resolution, hvor inklusionsproblematikker fra 

”hverdagens” lærerværelser, blev til en fælles stemme, der hermed sendes videre til de nyvalgte politi-

kere. Et situationsbillede fra virkeligheden. Læs nedenstående resolution. 

DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar! - Danmarks Lærerforening :: 

Fagforening for lærere 

 

Kongressens andet store punkt omhandlede ”Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv” 

Et emne I på arbejdspladserne nyligt også har drøftet med jeres tillidsvalgte. Emnet var ligeledes et 

større punkt på vores netop afholdte internat for TR/AMR.  

A20 er en af hjørnestene i forhold til at sikre ordentlige vilkår for arbejdet. 

Efter en længere debat med mange meningsudvekslinger, blev følgende vedtagelse godkendt. 

4.1 - Kongresvedtagelse om implementering af A20 (dlf.org) 

 

Vedtagelsen indeholder bl.a. målsætninger for forbedringer af lærernes arbejdssituation. Kongresved-

tagelsen forpligter absolut også lokalt i Næstved. Vi forpligter os til at udvide det gode samarbejde 

med Næstved kommune og skolerne. Samarbejde og fælles ejerskab af bl.a. A20 og vores Lokalaftale 

bør danne grobund for forbedringer af ”Rammer og vilkår” på skoleområdet. 

God skole laver vi sammen. Det vil vi gøre vores til! 

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
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