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Kære medlemmer                                                                                                     Næstved d. 19. december 2022 
 

Julen nærmer sig, og dermed også nogle velfortjente fridage. Det tror jeg vi alle ser frem til      
 
Struktur og tildelingsmodel 
Skoleområdet har været omdrejningspunkt for meget debat de senere år. En ny skolestruktur og 
ledelsesstruktur er besluttet pr. 1. august 2023. En model for tildeling af midler til skolerne er sendt 
til høring, også med virkning fra d. 1. august 2023. Kredsen afgiver naturligvis et høringssvar, ligesom 
vi deltager i mange møder i forbindelse med de kommende ændringer. 
 
OK 24 kravopstilling 
En indflyvning til de kommende OK24 kravopstillinger tog sin spæde begyndelse på TR/AMR-
internatet i november. Inden internatet havde de tillidsvalgte indhentet et godt fundament for med-
lemmernes ønsker, bl.a. gennem afholdte klubmøder. 
Helt overordnet handlede medlemmernes tilbagemeldingerne om inklusionsudfordringerne, vigtig-
heden af faglig stolthed, respekten for lærernes forberedelsestid, kompetenceudvikling, fastholdelse 
af bl.a. nyuddannede lærere, seniorpolitik og lige arbejdsvilkår for alle medlemsgrupper. 
Alle emner er af stor relevans, og har naturligvis sammenfald med de udfordringer kredsen har kend-
skab til gennem drøftelser med vores medlemmer. Nogle af temaerne kan der allerede nu arbejdes 
med lokalt på arbejdspladserne - og i kredsen. Mens en del af temaerne videresendes til DLF centralt. 
 
Generalforsamling 2023 
På nuværende tidspunkt arbejder kredsen med rammerne og indholdet for den kommende general-
forsamling i Næstved Lærerkreds. Kredsen har i samråd med TR besluttet, at vi i ulige år (uden valg til 
kredsen), vil forsøge at gøre vores generalforsamling mere uformel - en lettere udgave i form og ind-
hold. 
Vi skal stadig overholde vores vedtægter, men indholdet forsøges at gøres mere tematiserende, me-
re uformel i sin form. Ligeledes vil der være en foredragsholder, der kan bidrage til en hyggelig og 
vedkommende generalforsamling. En generalforsamling med en kort årsberetning og regnskab, et 
godt foredrag og afslutningsvis mad og drikke i samvær med gode kollegaer. Vi håber I deltager. 
Datoen er torsdag d. 16. marts 2023.  
 
Som en sidste orientering vil vi gøre vores medlemmer opmærksomme på DLF’s understøttelseskas-
se. Er man i en svær økonomiske situation, kan man finde oplysninger for mulig hjælp på dette link: 
Understøttelseskassen - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org) 
 

På kredsstyrelsens vegne ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 
 

På gensyn i 2023 
 

Lise-Lotte Horn Jakobsen 
Næstved Lærerkreds, formand 

Kommende arrangementer Næstved Lærerkreds: 

Åbent kursus d. 27.-28. januar 2023 

Fyraftensmøde Børnehaveklasselederne. Torsdag d. 2. februar 2023 

Fyraftensmøde nyuddannede lærere. Torsdag d. 9. februar 2023 

Generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023 
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