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Et år med store forandringer 

Skoleåret 2022/2023 startede op med en viden om, at mange mulige 
forandringer var undervejs. Det var ikke små ubetydelige dagsordner, 
der var til debat. Både skolestruktur og efterfølgende ledelsesstruktur 
har fyldt rigtig meget på skolerne. I forhold til skolestrukturdebatten har 
det været en sag – eller en tilstand, der har været flere år undervejs. Der 
er skoler, hvor de respektive parter synes, at strukturen fungerede godt; 
at deres skole på flere måder havde profiteret af strukturændringerne. 
Men der er også skoler, hvor oplevelsen har været nærmest modsat.   

Distrikter og matrikler der har haft svært ved at skabe en fælles identitet 
– få skabt en fælles skole. Udfordringerne var mange. Næstved Lærer-
kreds har over en længere periode sat fokus på, at det er vigtigt at hånd-
tere skolestrukturen ”håndholdt” - fra skole til skole. Med det menes: 
lad det, der fungerer være - og lav ændringer der, hvor forandringerne 
tydeligvis ikke er blevet forankret. 

For at være sikker på, at vi som kreds navigerer og kender medlemmer-
nes forskellige arbejdssituationer, afholdt vi bl.a. et fyraftensmøde i juni 
måned 2022. Det var en bred repræsentation af skoler, der var til stede 
– dog primært fra steder, hvor der var lagt op til de største forandringer. 

Udfaldet af den politiske beslutning kommer til at skabe store forandrin-
ger for Næstved skolevæsens største skoler og for det specialiserede 
område. Beslutningerne er modtaget på meget forskellig vis.  

Nu pågår en planlægning, hvor Næstveds skolevæsen udvides med 3 
ekstra skoler. Næstved Lærerkreds følger hele planlægningen af kom-
mende skoleår meget tæt, både i dialogen med tillidsvalgte - men også 
via vores andre samarbejdspartnere. 
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En ny ledelsesstruktur skal ligeledes implementeres fra kommende sko-
leår 1. august 2023. Skolerne skal fremadrettet som minimum sikres, at 
der er en skoleleder, viceskoleleder og en SFO-leder på hver skole. An-
tallet af selve ledelsesniveauet afhænger efterfølgende af skolernes 
størrelse. Dette vil på nogle skoler medføre ændringer i ledelseslaget og 
ledelseskompetencerne.  

Ros til lærerne og skolerne for at kunne navigere i så usikker en periode 
med så store ændringer og ubekendte faktorer. 

 

Ukraine 

På nogle skoler fylder undervisningen af ukrainske elever en del. Vi ken-
der ikke tidsperspektivet og det endelige omfang af familier og elever, 
der fortsat vil komme til Næstved. De nuværende elever har været her 
et stykke tid. Hermed er opgavens omfang også taget til. Det er en me-
get stor opgave i forhold til konstant at skulle differentiere i undervis-
ningssituationen, og undervise på 2 sprog i alle fag. Der er sprogbarrie-
rer, forskellige kulturer, arbejdet med sociale relationer, og så er der 
naturligvis alle de andre elever i klassen, der også skal have god under-
visning med fokus på den samlede trivsel i klassen. 

Et andet fokus, som kredsen har haft i forhold til undervisning af ukra-
inske elever, har været muligheden for at kunne ansætte personer til at 
undervise på ukrainsk. Det ved vi, har været en uundværlig hjælp på 
flere skoler. Der har vi som kreds haft stor opmærksomhed for ram-
merne for ansættelser. Er man underviser, skal man ansættes på lærer-
nes overenskomst. Efter lidt startvanskeligheder og møder med kom-
munen vil vi mene, at der er styr på det langt de fleste steder.  

Efter sommerferien forlyder det, at alle ukrainske elever skal være en 
del af almenklasserne. En del af de lærere, som vi taler med, konstaterer 
at der stadig er store sprogbarrierer. Det kræver en øget opmærksom-
hed fra skolerne, hvordan dette skal håndteres fremadrettet. 

Vores opmærksomhed er naturligvis også rettet mod klassestørrel-
serne. Hvordan håndteres det på skolerne, når klasserne bliver større? 
Skal klassen deles? I så fald kræver det flere lærere til at undervise. 

Overordnede udfordringer skal naturligvis ses i lyset af den forfærdelige 
udvikling og tilstand, der er i Ukraine. Alle vil gerne være behjælpelige i 
denne frygtelig situation. Vi har i denne beskrivelse udelukkende fokus 
på de arbejdsmæssige udfordringer, der bør og skal tages hånd om. 

 

 

Tillidsrepræsentant på Fladsåskolen afd. Korskilde, Charlotte Nielsen, fremviser 
undervisningsmateriale, som skolens lærere har udviklet til de ukrainske elever 
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Næstved Lærerkreds holder sig fortsat orienteret, og drøfter den aktu-
elle udvikling med de enkelte skoler og Næstved Kommune. 

Fraktion 4 - gruppen for pensionerede lærere - trådte hurtigt til, da det 
stod klart, at der var brug for ekstra hjælp og undervisning af ukrainske 
børn. Vi er meget taknemmelige for at vi i fællesskab kunne lave det 
samarbejde. 

Fraktion 4 beskriver det selv således:  

24. februar 2022 står vist mejslet i alles hukommelse. Ruslands invasion 
i Ukraine afstedkom en stor flygtningestrøm til landene i Europa – og 
også her til Danmark. Det var hovedsagelig kvinder og børn. Ingen reg-
nede med, at situationen ville bedres på kort tid, hvilket også har vist at 
holde stik. Mange gik i gang med at hjælpe dem på forskellig vis. Og 
hurtigt blev undervisning af børnene et indsatsområde.  Næstved Læ-
rerkreds tilbød kommunen at træde til med hjælp fra pensionerede læ-
rere, hvis der opstod behov for det.  

Det førte til et informationsmøde i Rådmandshaven den 23. maj om ef-
termiddagen, inviteret af Næstved Kommune og Næstved Lærerkreds i 
fællesskab. 

En del pensionerede lærere mødte op, og det blev besluttet, at der 
skulle udarbejdes en slags ”jobbank”, hvor man kunne melde ind på fag 
og omfang af tid, man var til rådighed. Dertil udarbejdedes et skema. 

Efter infomødet blev det snart sommerferie, hvorfor tingene jo lå stille 
til engang i august og frem. 

Efterfølgende har 6-7 personer startet op eller er i gang med aftaler om 
undervisning. Skolerne ved, at de kan melde ind, hvis de har yderligere 
behov for hjælp.  Der skal rettes en stor ros til de medlemmer, der uden 

tøven var parat til at gøre en indsats, når der var brug for hjælp. Tak til 
jer! 

Næstved Lærerkreds er helt enig – tak til jer! 

 

Pædagogisk udvalg 

Hvert år bringer lærer Anders Thorsen på Folkeskolen.dk en liste over 
alle de ønsker, som velmenende debattører og politikere i årets løb har 
rettet mod folkeskolens curriculum. Det bliver typisk til cirka 100 forslag 
til fag, emner eller kundskaber, som folkeskolelærerne bør undervise i. 
I år rummer listen 93 forslag; herunder døden, GDPR, bælgfrugter, kø-
kultur og forældreskab. 

Anders Thorsens liste er sigende for lærergerningen og splittelsen mel-
lem ofte velment indblanding udefra og respekten for lærerens faglig-
hed og professionelle dømmekraft. I undervisningsudvalgets beretning 
for det forgangne år skal det ikke handle om bælgfrugter og køkultur, 
men i stedet den nye meddelelsesbog samt inklusion. 

 

Den nye meddelelsesbog 

En af undervisningsministeriet nedsat gruppe blev bedt om at evaluere 
folkeskolens elevplaner. Gruppen var skarp i sin kritik og påpegede, 
hvad lærere har vidst i årevis. Kritikken gik især på, at man havde skabt 
et tungt, bureaukratisk evalueringsredskab, der ikke gav mening for sine 
brugere; lærere, forældre og elever. Folkeskolens forligskreds har der-
for i udarbejdelsen af det fremtidige evaluerings- og testsystem peget 
på elevplanens afløser i form af en skriftlig meddelelsesbog. Kravene til 
denne er begrænsede og levner plads til, at man lokalt kan finde 
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løsninger, der bedst understøtter implementeringen. En vigtig intention 
med aftalen er nemlig, at brugen af meddelelsesbogen besluttes lokalt, 
og at den skal opleves mere meningsfuld og mindre bureaukratisk end 
elevplanerne. 

”Vi skal helst undgå, at man, inden man har taget den nødvendige dialog 
lokalt, får viklet sig ind i nogle koncepter, der er svære at komme ud af 
igen. Vi skal ikke have skabt et nyt bureaukratisk system, som vi alle-
sammen ønsker at komme væk fra”, lød det fra formand i Danmarks 
Lærerforenings undervisningsudvalg Regitze Flannov i maj 2022.  

På den baggrund tog vi i Næstved Lærerkreds initiativ til at nedsætte en 
arbejdsgruppe med skolens parter; DLF, ledere og forvaltning, der i fæl-
lesskab behandlede vejledningen for den nye meddelelsesbog og drøf-
tede, hvordan meddelelsesbogen lokalt kan anvendes i Næstved. 

Fra Næstved Lærerkreds side har vi været opmærksomme på dilem-
maet mellem at meddelelsesbogen på den ene side ikke må være et nyt 
tungt bureaukratisk redskab, der efterlader lærerne med et stort skrive 
og dokumentationsarbejde - og samtidig kræver det noget prosa, hvis 
meddelelsesbogen skal være meningsfuld. Arbejdsgruppen endte i de-
cember med at komme med sine anbefalinger til skolebestyrelserne, 
hvor beslutningen om meddelelsesbogens implementering endelig skal 
besluttes. 

Lærerkredsen har bistået TR med en guide indeholdende væsentlige op-
mærksomhedspunkter i forbindelse med skolebestyrelsens arbejde 
med implementering af meddelelsesbogen lokalt. Centrale spørgsmål at 
stille til den nye meddelelsesbog i den forbindelse er, om den mindsker 
bureaukratiet, er en god løsning for alle og styrker evalueringskulturen. 
Ligeledes er det vigtigt, at meddelelsesbogen skal baseres på et pæda-
gogisk ressourcesyn og ikke et mangelsyn. 

Samarbejde om inklusion - et inspirationsmateriale 

At inklusion er et område, der i høj grad presser folkeskolen og vores 
medlemmer er velkendt. Danmarks Lærerforenings Kongres 2022 ved-
tog resolutionen ”Lev op til jeres politiske ansvar”, hvori der appellere-
des til det nyvalgte folketing om at adressere inklusionsudfordringerne: 

”Over hele landet står lærerne og folkeskolen i en umulig opgave. Læ-
rerne møder hver eneste dag ind på skolerne med høje ambitioner om 
at levere den bedste undervisning, være i tæt relation med eleverne og 
støtte op om hver enkelt elev i fællesskabet. Men de rammer, der er sat 
for folkeskolen, umuliggør indfrielsen af ambitionerne. Mistrivslen 
blandt børn og unge, andelen af lærere der desværre forlader folkesko-
len, og den lave søgning til læreruddannelsen taler et meget tydeligt 
sprog”. 

Tilbage på kongressen i november 2021 blev inklusion drøftet som 
tema. Af denne drøftelse udsprang kongrestilsagnet omhandlende en 
inklusionstjekliste. Igennem KSS-samarbejdet har vi fra Næstved Lærer-
kreds bidraget til at kvalificere og udvikle materialet, der nu bærer titlen 
”Samarbejde om inklusion - et inspirationsmateriale”. 

Ideen er at materialet skal understøtte samarbejdet om inklusion, så der 
fremmes drøftelser og laves aftaler om centrale temaer. Dette skal 
sikre, at skolens parter får samarbejdet om de væsentlige faktorer, der 
skal til for at skabe en skole for alle elever. En skole der både sikrer ele-
vernes ret til undervisning og tilgodeser lærernes mulighed for at lykkes 
med en undervisning, der når den enkelte og fællesskabet. 

Materialet er formuleret som en række spørgsmål, der skal føre til hand-
linger og dermed sikre, at ansvaret placeres på rette niveau. Samtidig 
skal spørgsmålene understøtte, at man på alle niveauer oplever, at ar-
bejdet med inklusion er et fælles anliggende. 
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Det er formålet, at spørgsmålene skal føre til mere holdbare forandrin-
ger. Beslutninger skal træffes tættest på eleven og derfor drøftes lokalt.  

Hvis der ikke kan findes holdbare lokale løsninger, skal problemer kunne 
bringes videre til dem, der kan tage ansvar og har beslutningskompe-
tencen. Dette skal sikre, at ingen; hverken elever, lærere, skoler, kredse 
eller kommuner, står med en opgave, de ikke kan løse.  

Fra Næstved Lærerkreds’ side glæder vi os til at bringe materialet i an-
vendelse blandt andet ved at tage det med ind i Sammen Om Skolen-
samarbejdet.  

 

 

 

Find materialet på DLF’s hjemmeside her: 
https://www.dlf.org/media/15462034/31-samarbejde-om-inklusion-
et-inspirationsmateriale.pdf 

 

Manglende stillinger 

Et stort fokusområde i indeværende skoleår har været kredsens op-
mærksomhed på antallet af stillinger på folkeskoleområdet. I forhold til 
kommunens egne tal – og den økonomiske udlægning til skolerne, har 

Næstved Lærerkreds løbende og ihærdigt gjort opmærksom på antallet 
af ansatte lærere. Der mangler ca. 25 lærere i forhold til de politisk be-
sluttede midler. Midler der kunne været gået til eksempelvis store klas-
sekvotienter, tolærerordninger, co-teaching, inkluderende indsatser 
med mere. 

Næstved kommune har lyttet til vores markante undren, men at få et 
klart svar er betydelig sværere. Den nyligste opdatering på vores ved-
holdenhed, henviser til et overforbrug på 20.2 området. Eksempelvis 
elever, der har så svære problemstillinger, at der tilkøbes pladser uden 
for kommunen. 

Beløbet, der anvendes til dette, overstiger det tildelte beløb til elever 
med særlige behov. For de midler kunne der muligvis være ansat flere 
lærere. Det er ikke en problemstilling, vi er færdige med at forfølge, eller 
en midlertidig udtalelse vi lader os slå til tåls med.   

 

Budget 2023 – struktur og tildelingsmodeller 

Efter et 2-årigt budgetforlig for 2021 og 2022 var det igen tid til et nyt 
budget, hvor vi havde muligheden for at afgive høringssvar. Næstved 
Lærerkreds gjorde i den forbindelse opmærksom på de store forandrin-
ger, der var udsigt til i det kommende budgetår – ny skolestruktur, ny 
ressourcetildelingsmodel og en forudsigelse om udfordringer på rekrut-
tering af lærere til skolerne, det var blot nogle af de elementer vi 
nævnte. Vi havde svært ved at får øje på, at det ikke afstedkom en større 
ressourcetildeling til driften af skolerne i budget 2023. 

Oveni i det var der en økonomisk udfordring på børne- og ungeområdet, 
som skulle løses i eget udvalg ifølge budgetforliget fra 2022.  Det resul-
terede i at skoleområdet mistede 3,7 million. 
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Anlæg 

Der blev fundet ekstra ressourcer i budget 2023 til anlæg - men des-
værre ingenting til drift! 

I budgetvedtagelsen er der yderligere givet udtryk for der arbejdes hen-
imod maximalt 24 elever i klassen. Vi bakker naturligvis op om en lavere 
klassekvotient. Det er vigtigt at sætte fokus på de alt for høje klassekvo-
tienter på mange af vores skoler. Vi har et håb og en forventning om, at 
det ikke rammer kvaliteten på andre områder. 

Det kan stadig undre her flere måneder efter budgetvedtagelsen, at der 
ikke dengang var et langt større fokus på at finde ressourcer til skolerne 
drift set i lyset af alle de forandringer, som vi kan se frem til i sidste 
halvdel af budgetåret 2023. I skrivende stund er det vedtaget, at der 
fremover bliver yderligere 2 folkeskoler og 1 specialskole fra 1. august 
2023. Den endelige vedtagelse om hvilke tildelingsmodeller, der vælges 
for henholdsvis almen og special, har vi til gode at vide til efter byråds-
mødet d. 28. februar. Vi ved dog, at der er taget udgangspunkt i de mid-
ler, som vi kender fra skoleåret i år. 

Men - og der er et men! - almenbudgettet er nedskrevet med 28,5 mil-
lioner!  

Politisk har man nemlig valgt at flytte 15,5 millioner til special fra almen 
og 13 millioner til ledelse og administration, da det er det faktiske for-
brug i indeværende år. 

Det giver os stof til eftertanke, at der har været en politisk beslutning 
om at kvalitetsløfte skolerne med knapt 30 millioner på almenområdet, 
og det faktisk ikke er realiseret. Vi håber, at der hurtigst muligt bliver 
rettet op på at finde de ressourcer til almenområdet igen. 

Udover det afventer vi også en endelig beslutning om vedtagelsen af 
nye navne til skolerne. Ingen kan være i tvivl om, at forude venter et 
turbulent forår i forhold til skoleårets planlægning. På Generalforsam-
lingen torsdag d. 16. marts er vi langt klogere, håber vi, og vil derfor 
kunne komme med den seneste opdatering. 

 

A20 og Lokalaftalen 

Det er 2. skoleår hvor der er planlagt med en central og lokal arbejds-
tidsaftale. Aftalerne er stadig under realisering og implementering. Det 
er ofte et punkt på vores TR-møder. Hvordan bruger vi aftalens ”hånd-
tag” og visioner fuldt ud? 

Næstved Lærerkreds afholder hvert år en temadag for skoleledere, mel-
lemledere, tillidsvalgte og forvaltningen. Som et af dette års temaer 
havde vi bl.a. valgt at have fokus på A20, og selve aftalens præambel, 
der bl.a. beskriver følgende: 

Når lærerne oplever, at de har evner og mulighed for at kunne lykkes 
med deres arbejde og har indflydelse på skolens og undervisningens ud-
vikling, har det en positiv betydning for elevernes udbytte af undervis-
ningen. Et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og 
overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, styrker 
grundlaget for et godt arbejdsmiljø. 

Som udgangspunkt for de skolevise drøftelser mellem ledere og tillids-
valgte, brugte vi de to seneste års evalueringer, foretaget blandt læ-
rerne og de progressionsmålinger, der løbende gennemføres af TR. Det 
emne, der var størst fokus på, var hvordan god skole skabes sammen 
med det samlede lærerkollegie? Hvordan kan samarbejdet mellem TR 
og skolelederne være med til at kvalificere de endelige prioriteringer, 
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ved inddragelse af lærernes viden og erfaringer? Ligeledes kunne vi se 
fra evalueringerne, at selve faciliteringen, rammen og involvering i f.eks. 
Skoleplanen, bør have ekstra fokus.  

Det kom der mange relevante skoledrøftelser ud af. Det blev et op-
mærksomhedspunkt, der nogle steder til dels var overset.  

Som kredsstyrelse arbejder vi systematisk med, at vi i fællesskab bliver 
bedre til at opsamle viden, drøfte realiseringen af aftalen, koblet sam-
men med TR’s erfaringer og resultater, samt have et vedvarende fokus 
på, at god skole skal vi lave sammen 

 

Kredsens synlighed 

Kredsens har i en længere periode arbejdet med egen synlighed i for-
hold til vores medlemmer. Det skabes bl.a. via medlemsbreve, med-
lemsarrangementer, Kredsbladet, løntjek m.m. 

I år har Kredsen også haft en målsætning omkring skolebesøg. Vi har 
sagt til alle tillidsrepræsentanterne, at inden skoleårets udgang, skal 
kredsstyrelsen have været på besøg ude på alle skoler. Det er TR der 
står for planlægning og datofastsættelse af møderne. Besøgene kan 
både være faglige klubmøder, på besøg i et frikvarter, cafearrangemen-
ter med mere. TR beslutter rammerne. Det vigtigste er, at vi kommer og 
besøger jeres arbejdsplads. 

Vi har efterhånden været langt de fleste steder, og vi glæder os til at få 
de sidste skolebesøg datofastsat. 

 

Løntjek 

Lærerkredsen kommer i dette skoleår ud på alle skoler og gennemfører 
løntjek. Medlemmerne kan her fremvise deres lønseddel, og kredsen vil 
sammen med medlemmet gennemgå lønsedlens indhold. De fejl og æn-
dringer, der evt. bør foretages, overleveres efterfølgende til TR, der vi-
derebringer det til ledelsen. TR’s opgave har været at sørge for invitati-
onen til løntjek kommer ud til medlemmerne – og være til stede under 
gennemgangen.  

Alle steder bliver der taget godt imod. Hvis der endnu ikke har været 
løntjek på din skole, så kommer vi helt sikkert forbi inden sommerferien. 
Spørg evt. din TR for nærmere information. 

 

 

Arbejdsmiljø 

Næstved Lærerkreds holder tre møder årligt for AMR for at opgradere 
og give mulighed for netværk. 

På møderne drøfter vi skolernes aktuelle situation, nye regler inden for 
arbejdsmiljø og har løbende fokus på arbejdsskader, magtanvendelser 
og psykisk belastende hændelser. Emnerne bliver med jævne Følg ”Næstved Lærerkreds” på Facebook  
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mellemrum taget op i de sammenhænge, hvor vi mødes med AMR, for 
at de kan give den bedste rådgivning og viden videre til medlemmerne.   

I år har vi bl.a.  drøftet resultatet af den seneste APV, forholdt os til at 
vi som offentlig arbejdsplads skulle sætte temperaturen ned til 19 gra-
der, samt drøftet den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.  

Hermed følger et par nedslag, i forhold til de omtalte emner: 

Vi fik ny APV forrige år - udarbejdet af Rambøll. Selve layoutet er nyt, 
men indholdet ligner den tidligere udgave, da det stadig er alle virksom-
heder i kommunen, der får de samme spørgsmål. Det kan til tider være 
svært at se sin faggruppe i spørgsmålene. På trods af det har vi dog kun-
net uddrage nogle ligheder og brugt dem til drøftelse i AMR-gruppen. 
Både på vores AMR-møder og det årlige TR/AMR-internat, hvor det blev 
udgangspunktet for en case, arbejdede vi med emnet stor arbejds-
mængde og tidspres. Et punkt, der på lærerområdet altid kræver ekstra 
opmærksomhed. Arbejdsmiljøvinklen kan bruges til at kvalificere TR’s 
rolle og lærernes indflydelse på skoleplanen. 

Stor arbejdsmængde og tidspres kan ses ved højt tempo i arbejdet, fx at 
ansatte haster fra en opgave til en anden, at der er stramme tidsfrister 
og hasteopgaver, at ansatte ikke altid oplever at have den fornødne tid 
til at forberede sig til fx møder eller undervisning, eller at ansatte skal 
klare flere opgaver på samme tid. (https://at.dk/regler/at-vejlednin-
ger/stor-arbejdsmaengde-tidspres-4-1-1/). 

Arbejdstilsynet har i forbindelse med, at der er kommet en bekendtgø-
relse for psykisk arbejdsmiljø udarbejdet flere nye vejledninger. Den 
ene er ovenstående. 

Mulighed for restitution er også essentiel for et godt arbejdsmiljø. Re-
stitution handler om pauser og hvileperioder til at koble af fysisk og 

mentalt både i løbet af arbejdsdagen og mellem arbejdsdagene. Resti-
tution handler også om, at arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så der er 
mulighed for variation mellem intensive og mindre intensive opgaver.  

Restitution/pauser er et tilbagevendende opmærksomhedspunkt. Fx 
kom det frem til sidste AMR-møde, at det stadig kan være svært at 
holde sine pauser, hvis man arbejder i specialklasser.  

 

19 grader 

 

Foto: Folkeskolen.dk 

Energikrisen har medført, at vi har skruet ned for varmen på skoler og 
kontorer. Vi var i kredsstyrelsen bekymrede for, at det blev koldere end 
de lovede 19 grader. Temperaturen på arbejdspladsen, hvis man har 
stillesiddende eller arbejde med let legemlig anstrengelse, bør ikke 
komme under 18 grader. Derfor skrev vi ud til AMR, at hvis flere på ar-
bejdspladsen gav udtryk for, at det var for koldt i deres lokale, så opfor-
dredes de til at måle temperaturen i lokalerne og derefter skrive målin-
gerne ned. 
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Vi opfordrede til samarbejde med servicemedarbejderne, der helt sik-
kert gerne vil hjælpe til. Minimum 19 grader skal overholdes. Særligt på 
gamle skoler kan der nogle steder blive meget koldt – årsag kan bl.a. 
være lokalernes isolering. 

Ud over de fysiske møder orienterer Næstved Lærerkreds løbende AMR 
med information om nogle af den sidste nye udvikling på arbejdsmiljø-
fronten. Nyheder og opdateringer bliver altid modtaget meget positivt.  

 

OK24 

En indflyvning til de kommende OK24 kravopstillinger tog sin spæde be-
gyndelse på TR/AMR-internatet i november. Inden internatet skulle de 
tillidsvalgte indhente viden fra medlemmerne i forhold til et overordnet 
tema ”rammer og vilkår”. Hvad mener kollegaerne, der skal til for at 
have godt arbejdsliv?   

Overordnet handlede medlemmernes tilbagemeldingerne om inklusi-
onsudfordringerne, vigtigheden af faglig stolthed, respekten for lærer-
nes forberedelsestid, kompetenceudvikling, fastholdelse af bl.a. nyud-
dannede lærere, seniorpolitik og lige arbejdsvilkår for alle medlems-
grupper. Alle emner er af stor relevans og har naturligvis sammenfald 
med de udfordringer, kredsen har kendskab til gennem drøftelser med 
vores medlemmer. 

Nogle af temaerne kan der allerede nu arbejdes med lokalt på arbejds-
pladserne - og i kredsen. Mens en del af temaerne videresendes til DLF 
centralt. 

I perioden mellem 17. april og 17. maj 2023, skal alle medlemmer have 
mulighed for at deltage i debatten i forhold til den endelig kravopstilling 
til OK24. Det kommer I til at høre nærmere om. 

 

Organisationsudvalget 

Organisationsudvalget har årligt tre faste arrangementer, der skal plan-
lægges. I år spændte corona ikke ben for gennemførelse, så vi kunne 
glæde os over, at vi igen kan mødes og udvikle os sammen, netop som 
det er tanken for alle former for kursusaktiviteter i Danmarks Lærerfor-
ening og Næstved Lærerkreds. Derfor kan vi se tilbage på et aktivt år, 
hvor alt er forløbet som vi kunne ønske os.  

 

Internat for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 

I november afholdt vi vores årlige internat for tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. Et internat, der har som udgangspunkt at 
opkvalificere og efteruddanne de tillidsvalgte. Kredsstyrelsen havde in-
viteret en TR og skoleleder, fra en anden kommune. Deres opgave var 
at inspirere og fortælle om deres lokale håndtering i forhold til det lo-
kale arbejde med realiseringen af A20.  Begge parter fortalte bl.a. om 
hvordan de løbende arbejder med skoleplanen, samt hvordan samar-
bejdet mellem TR og leder har fokus på at involvere hele lærerkollegiet. 

Efterfølgende arbejdede TR mere i dybden med Skoleplanen/A20 og 
AMR havde fokus på arbejdsmiljøarbejdet i forlængelse af arbejdstid, 
på baggrund af en case fra seneste APV-undersøgelsen. Vi sluttede da-
gen med et blik på egen rolle som tillidsvalgt – både i forhold til udfor-
dringer og handlemuligheder. 
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Fredagen bød på et spændende oplæg om arbejdsglæde ved journalist 
Tjelle Vejrup, der beskrev, hvordan humor kan have en gavnlig indfly-
delse på arbejdsmiljøet.   

 

Åbent Kursus 

Vores åbne kursus havde en god tilslutning, hvor vi havde ”fuldt hus”; 
alle pladser besatte. Vi havde to meget forskellige oplægsholdere. 

David Owe indledte med et spændende oplæg om eksternalisering, hvil-
ket er tanken om, at man forsøger at adskille problemet fra den person 
eller den adfærd, som problemet knytter sig til. David Owe kom med 
nogle gode anbefalinger, som han selv brugte, nemlig at være i psykisk 
og fysisk balance bl.a. gennem åndedrætsøvelser. 

 

 

Åbent kursus for glade medlemmer 

 

Lørdagen bød på Michael Svendsen, som gav et indblik i ”kunsten at 
bære kulturen”. Vi fik her en opvisning i trommer og fire vigtige ord, 
som har hjulpet ham i hans arbejdsliv, nemlig: Begejstring, ansvar, yd-
myghed og relationer. 

Åbent kursus blev afsluttet med lokal orientering fra kredsen – og en 
medlemsdrøftelse i forhold til hvordan vi kan styrke sammenholdet og 
fællesskabet på skolerne. Hvordan engagerer vi vores kollegaer - og der-
med også sikrer den fornødne opbakning til det arbejde de tillidsvalgte 
har? 

Der var gode input, der efterfølgende drøftes på kreds- og TR-niveau. 

 

Temadag 

Vores seneste arrangement var den årlige temadag for skoleledere, 
mellemledere, tillidsvalgte og forvaltning. En dag hvor der er rammer 
for at kunne gå lidt i dybden med de mange opgaver omkring skolen. 
Herunder var der tid til at arbejde med skoleplanen. 

Som afslutning for dagen havde vi besøg af Rasmus Meyer, forstander 
på Krogerup Højskole, der talte om hvordan vi uddanner og danner de 
unge, samt hvordan vi som skole kan klæde dem på til at blive myndige, 
demokratiske og beslutningsdygtige borgere i vores samfund. 

Dagen sluttede med Skole- og dagtilbudschef Katrine Ersted Sørensen, 
der talte om aktualiteter på skoleområdet i Næstved Kommune.   

Som kredsstyrelse var det positivt at opleve en så stor tilslutning fra 
mange skoler. Det er vigtigt at skolerne er godt og bredt repræsenteret, 
hvis temadagen skal være brugbar som inspiration og som et forum til 
samarbejde ude på de enkelte skoler. 
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DLF-Kongres 2022 

 

Kredsstyrelsen til DLF Kongres 2022 

Som altid var den årlige kongres i DLF nogle spændende dage med inte-
ressante drøftelser – både i forhold til aktualiteter, men også dagsord-
ner 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 første 
punkt. Inklusionsdagsordenen er en kæmpe problemstilling, der langt-
fra er løst. Elever der mistrives og de rigtige tilbud til udsatte børn er en 
af folkeskolens største udfordringer. Den problemstilling var der en in-
tens debat om på kongressen. 

Hverdagssituationer, manglende økonomi - men også den ønskede for-
måen til at løse udfordringerne, prægede indlæggene fra talerstolen. 
Kongressen vedtog en vedtagelse i forhold til foreningens videre ar-
bejde med inklusion. 

Vedtagelsen understregede 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, ressourcer og 
funktioner, der understøtter skolernes behov, og der skal tilføres midler 
og ressourcer til arbejdet med inklusion til gavn for alle elever.  

Link til vedtagelsen:  

https://www.dlf.org/media/15505360/33-forslag-til-kongresvedta-
gelse-naeste-skridt-i-foreningens-arbejde-med-inklusion.pdf 

Ligeledes stemte flertallet af kongressen for en stærk resolution, hvor 
inklusionsproblematikker fra hverdagens lærerværelser blev til en fæl-
les stemme, der blev sendt videre til de nyvalgte folketingspolitikere. Et 
situationsbillede fra virkeligheden – en status fra lærerværelset. 

Link til resolutionen:  

https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/dlfs-kongres-til-det-ny-
valgte-folketing-lev-op-til-jeres-politiske-ansvar 

 

Mindre medlemsgrupper 

Vores ”mindre medlemsgrupper” rummer mange forskellige faglighe-
der. At kalde dem ”mindre” er egentlig ikke på sin plads – de er i indhold, 
viden og kompetencer meget store… 

For at denne medlemsgruppe skal have den bedst mulige sparring, pro-
fessionelle hjælp og vejledning af Lærerkredsen, så mødes vi generelt 
”1-1”med faggrupperne. Vi holder faglige klubmøder, mødes særskilt 
med de tillidsvalgte og kommer også ud på de respektive arbejdsplad-
ser.  

Arbejdssituationen, problematikkerne og fokusområderne er mange. 
Men vores mødeformer gør, at vi oplever et utrolig godt samarbejde, 
med det, der på papiret hedder ”mindre medlemsgrupper”. 
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Fraktion 4 

Året 2022 blev for pensionistklubbens vedkommende et normalt år – 
forstået på den måde, at planlagte aktiviteter kunne gennemføres, hvis 
ellers tilslutningen var tilstrækkelig. De to foregående år havde jo været 
præget af gentagne aflysninger på grund af Covid-19.  

Antallet af medlemmer i fraktion 4 ligger nogenlunde konstant – om-
kring 250 – heraf er godt en fjerdedel kontingentfri. Man bliver kontin-
gentfri 12 år efter opnåelse af retten til pension. Skulle man af en eller 
anden grund have meldt sig ud af foreningen efter pensioneringen, kan 
man atter blive medlem inden for en periode på max to år efter udmel-
delsen – uden nogen form for konsekvens. 

Som for øvrige medlemsgrupper i DLF foregår der også i pensionistfrak-
tionen en drøftelse af vigtigheden af at fastholde medlemmerne i for-
eningen, i dette tilfælde efter pensioneringen. Drøftelserne er især på 
det seneste sket på de landsdækkende årsmøder for fraktionen. Der har 
været et udbredt ønske i fraktion 4 om et centralt udarbejdet informa-
tionsmateriale, der kunne oplyse kommende pensionister om mulighe-
der og fordele i et fortsat medlemskab af Danmarks Lærerforening efter 
pensioneringen. Et sådant materiale foreligger nu i form af en flyer, der 
dels består af en informationsdel udarbejdet af DLF centralt og en del, 
som den lokale kreds kan udforme, hvis den ønsker det. Herefter må vi 
så se, hvordan vi her i kredsen praktisk kan få nytte og glæde af materi-
alet. 

1. januar 2022 blev fraktion 4 kollektivt medlem af sammenslutningen 
”Faglige Seniorer” under FH. Sammenslutningen er for pensionerede 
medlemmer af en række fagforbund fra tidlige LO og FTF (Nu FH). Den 
består af ca. 260.000 medlemmer. Organisationen er under opbygning 
og mangler endnu mange steder at få etableret lokale enheder.  Dette 

gælder i nogen grad også for vores område. I hvilket omfang vi vil kunne 
drage nytte af medlemskabet lokalt, har vi endnu selvsagt tilbage at se. 
Men overordnet og på sigt er der ingen tvivl om fordelen ved at være 
med i en stor organisation som ”Faglige Seniorer”. Den kan i længden 
tale med langt større vægt, end hvert enkelt fagforbund ville kunne gøre 
alene.  

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har lanceret kampagnen 
 ’Bevar store bededag’. Det er fællesorganisationens første store ”fælles 
sag”. Det er her at det store fællesskab med over en. million medlem-
mer af fagbevægelsen, kan vise sine kræfter via fællesskabet. 

Danmarks Lærerforening bakker naturligvis op om den fælles FH-kam-
pagne. Det er alvorligt, at regeringen lægger op til at bryde med det fa-
ste princip om, at løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsmarkedets 
parter. 

 

 

Regeringens planer om at afskaffe Store bededag er først og fremmest 
et alvorligt brud på den danske model. Den danske model er en aftale-
model, hvor vi aftaler løn- og arbejdsvilkår i overenskomsterne. Det fo-
reslåede løntillæg, som skal vedtages ved lov, er derfor et brud på den 
danske model. Det samme er den foreslåede forøgelse af arbejdstiden. 
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Vi har forhandlet overenskomster med nogle balancer, og det er de ba-
lancer, som regeringen ved lov nu vil gå ind og rykke ved, og det kan vi 
ikke acceptere.  

Hvis forslaget gennemføres, kan det få tydelige konsekvenser for læ-
rerne. Det vil formentlig få den konsekvens, at lærerne skal arbejde 7,4 
timer mere fordelt over et år. Fordi elevernes undervisningstimetal ikke 
øges, ligger effektiviseringen i, at kommunerne kan nedlægge stillinger 
svarende til det ekstra antal timer, det giver, når alle lærere skal arbejde 
en dag mere. Det betyder helt konkret, at vi bliver færre lærere til at 
løse opgaverne i skolen.  

Ovenstående er nogle af bevæggrundene til, at DLF og Næstved Lærer-
kreds deltog på den store demonstration Bevar Store Bededag søndag 
d. 5. februar. Det handler ikke om ”bare om at fjerne en helligdag”. Det 
handler i høj grad også om løn, arbejdsvilkår – og fremtidige stillinger. 
Helt generelt arbejder kredsstyrelsen med udgangspunkt i, at der hvor 
det er - eller bliver relevant for vores medlemmernes vilkår, der deltager 
vi altid og bakker op. 

 

Næstved Lærerkreds til "Bevar Store Bededag"-demonstration foran Christiansborg 
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