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 Skolelederforeningen afhol-
der ordinært repræsentantskabsmøde 
torsdag den 31. marts 2016 kl. 13.00 til 
ca. 17.00 på Radisson Blu H. C. Andersen 
Hotel i Odense. Om formiddagen inden 
vil der blive afholdt møde mellem HB og 
foreningens tværkommunale netværk.

På selve repræsentantskabsmødet vil 
det traditionen tro blive drøftet, hvad  
foreningen og medlemmerne står med  
af udfordringer, og ikke mindst lægge 
linjerne for hvad der skal sættes i værk.

I år vil der desuden blive afholdt valg 
til formand, næstformand og seks med-
lemmer af foreningens hovedbestyrelse 
samt valg til suppleanter m.m. 

Valgoplæg og video
I forbindelse med valghandlingen bliver 
de kandidater, der opstiller til formands-, 
næstformands- og/eller bestyrelsesvalget, 
præsenteret her i bladet og sideløbende i 
foreningens elektroniske medier med bil-
lede, navn, CV og et kortfattet valgoplæg.

Som noget nyt er alle kandidater, der 
stiller op til formands-, næstformands- 
og/eller bestyrelsesvalget, blevet tilbudt 
at få bragt en kort valgvideo på 2½-3  
minutter. Valgvideoen kan uploades  

via QR-kode og bringes på samme måde 
på foreningens hjemmeside, nyheds-
breve og sociale medier. 

Kandidaternes valgoplæg bringes i  
alfabetisk rækkefølge efter efternavn i 
det omfang, de er nået frem inden for  
redaktionens afslutning. Valgoplæg,  
der er indkommet efterfølgende, tages 
løbende med i den elektroniske udgave.  
Find det hele på hjemmesiden.

Debatten om, hvor Skolelederforenin-
gen skal hen, hvad der skal prioriteres, 
og hvad der skal gøres for at sikre skole-
lederne rimelige arbejdsvilkår breder  
sig med al sandsynlighed på de sociale 
medier. Så følg også med på foreningens 
Facebook-platform og på Twitter!

Skiftedag
Valghandlingen finder som nævnt sted 
på det ordinære repræsentantskabsmøde 
31. marts 2016, og som følge af præsenta-
tioner med valgoplæg og video i forenin-
gens medier får kandidaterne i år ikke 
mulighed for at præsentere sig mundtligt 
på mødet. 

Undtaget er kandidater til formands- 
og næstformandsposten, der på mødet 
har mulighed for at komme med et kort 

PÅ NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE VIL DER BL.A. BLIVE AFHOLDT 

VALG TIL FORMAND, NÆSTFORMAND, HOVEDBESTYRELSE M.FL. LÆS 

KANDIDATERNES PRÆSENTATIONER!

Af Michael Diepeveen  •  Grafik Datagraf

VALGET ER I   

repræsentantskabsmøde 2016
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 Jeg genopstiller som formand for Skoleleder-
foreningen.
 HB har i denne periode haft en vision om, at vi skulle blive 
en stærk, synlig og attraktiv forening. Det har vi i høj grad op-
nået på det centrale plan. Vores forening og jeg selv som for-
mand er blandt de allermest citerede i medierne. 

Vi er inviteret ind i en lang række udvalg, jeg er blevet  
udpeget til formand for inklusionseftersynet samt valgt 
som formand for FTF’s lederråd, hvor ca. 27.000 ledere  
er samlet. Der er pres på, men vi bliver set og hørt. 

På det decentrale plan er presset efterhånden større, end 
hvad godt er. Dagligdagen er fyldt op af arbejde, og en dår-
lig kommunal økonomi sammen med struk turændringer 
gør, at der er behov for at styrke det lokale arbejde. Det er  
i gang, men foreningen har brug for at udvikles endnu mere 
i samarbejde med jer.

Vi skal sikre, at hvert eneste medlem har optimale løn- og 
arbejdsvilkår. Vi skal styrke de lokale foreninger og formænd 
gennem kurser og netværk. Og vi skal have et sekretariat, 
som hurtigt og effektivt rykker ud tættere på jer. Det arbejde 
vil jeg gerne være med til at sikre at det lykkes.

Jeg har i snart mange år arbejdet for at selvstændiggøre 
os som forening, og løbende har vi flyttet os i den rigtige 
retning. Efter OK13 blev behovet for at tage et ryk imidlertid 
igen meget synligt, og det er nu lykkedes gennem forhand-
linger i LC at kunne skabe en klar og tydelig selvstændig 
platform for skolelederne. 

Det er centralt for mig, at vi på den ene side er med i den 
etablerede fagbevægelse, med hvad den indeholder af aftale 
og lovgivning. Og på den anden side fremstår som en selv-
stændig lederforening. Dette arbejde vil jeg også gerne ar-
bejde videre med til styrke og gavn for vores medlemmer. 

Sammen med de øvrige LC-ledere har vi nu muligheden for 
at samle os i arbejdet med vores specifikke løn- og arbejds-
vilkår. Vi er i fuld gang med at opbygge et fælles sekretariat 
med vores eget nye medlemssystem også. På den måde vil  
vi fremadrettet kunne fremstå stærkere i servicen over for 
både det enkelte medlem og lokalforeningen. 

Vi skal være en fagforening i tiden, der via kommunikation 
på Twitter og Facebook hele tiden styrker vores position og 
italesætter vores budskaber –og hvis blad, web og medier 
hele tiden bringes op til en høj standard med hensyn til 
form og indhold. 

På den baggrund vi jeg gerne stille mig til rådighed i den 
kommende valgperiode.  

VALG TIL FORMAND

2015- Formand for FTF’s Lederråd.
2014- Formand Skolelederforeningen og LC-Lederforum.
2008-2014 Næstformand i Skolelederforeningen.
2007 Formand for Danmarks Skolelederforening i fusionsperioden.
1997-2007 Danmarks Skolelederforening, lønrådgiver og  
amtskredsformand.
1992- 2007 Skoleleder på tre forskellige skoler.
1986 -92 Lærer.

Se valgvideo  

Claus Hjortdal 

 GANG 

oplæg på max 5 minutter. Herudover 
er der mulighed for at møde, tale med  
og spørge ind til alle kandidaterne i pau-
serne inden valghandlingen. 

Ifølge foreningens vedtægter § 8, stk. 
5, pkt. 7 samt § 9, stk. 1 skal der vælges: 

• 1 formand
• 1 næstformand
• 6 hovedbestyrelsesmedlemmer
• 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
• 2 revisorer
• 1 revisorsuppleant

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er 
alle erhvervsaktive medlemmer af Skole-
lederforeningen valgbare til formandskab/
hovedbestyrelse. Og der kan opstilles 
kandidater både før repræsentant skabs-
mødet og på selve mødet helt frem til 
valghandlingen.

Repræsentantskabsmødet er i princip-
pet åbent for alle medlemmer, dog såle-
des at kun HB og medlemmerne af re-
præsentantskabet har stemmeret og kan 
vælge blandt de opstillede kandidater.  

Micheal Diepeveen er redaktør

d
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  Vores fælles forening har gennem de sidste år 
stået ansigt til ansigt med store udfordringer. 

Jeg har som ny næstformand sat mig i spidsen for genopret-
ningen af foreningens økonomi. Den er der nu styr på. En hård 
opbremsning var nødvendig for at rette op på foreningens 
økonomi og bringe den i balance. Oveni er der lavet en lang-
sigtet plan, der tager højde for et muligt faldende medlemstal.

Medlemssystemet har jeg sat på dagsordenen, og vi er nu 
klar med et nyt system, der endeligt gør op med DLF-logoet 
på indbetalingen og sikrer helt opdaterede medlemslisterne 
til gavn for de lokale afdelinger.

På vores rundtur til de lokale bestyrelser sidste år stod det 
soleklart, at vi skulle sikre sammenhængskraften mellem det 
centrale led og det lokale led, og ikke mindst mellem ledelses-
lagene. For mange mellemledere føler sig afkoblet i det kom-
munale ledelsessystem. 

Velfungerende lokale foreninger er en del af løsningen. Og 
her vil min opgave som næstformand fremover i højere grad 
være bindeleddet mellem den centrale politiske ledelse og de 
decentrale led – fysisk tæt på de lokale led. Det er en opgave, 
jeg glæder mig til. 

På de netværksmøder, medlemsmøder og vinterkurser, jeg 
har deltaget i, er meldingen, at vilkårene for at løse ledelses-
opgaven har nået grænsen. Tiden og økonomien er ikke til-
strækkelig i alt for mange kommuner. 

Skolelederne tager ansvaret og gør det fremragende. Men 
selv om reformen er et godt svar på skolens udfordringer,  
kan vi ikke garantere for kvaliteten, når besparelser, ledelses-
reduktion, omstruktureringer mv. er virkeligheden i mange 
kommuner. Så vi skal skærpe retorikken. Lige så meget vi  
siger til, skal vi kunne sige fra!

Igennem de seneste år har jeg opbygget et stort netværk or-
ganisatorisk såvel som politisk – til gavn for ledelsesvilkårene 
på skolerne, men også til at fastholde de mange reformer af 
den danske folkeskole.

Vi har i formandskabet en ambition om at være en stærk, 
synlig og attraktiv forening. Det er vi blevet, og det har jeg  
bidraget meget aktivt til. Jeg vil arbejde for, at foreningens 
styrke skal foldes fuldt ud for at forbedre ledelsesvilkårene i 
folkeskolen, som er altafgørende for fortsat at have en stærk 
dansk folkeskole.

VALG TIL NÆSTFORMAND

2014- Næstformand i Skolelederforeningen.
2010- Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen.
2010-14 Bestyrelsesmedlem, Aarhus Skolelederforening.
2008-14 Skolelederrepræsentant i Aarhus (Leder-TR).
2008-10 Formand for Skolelederne, Aarhus Afdeling.
2006-08 Formand i lokal Lederforening, Aarhus.
2004-06 Bestyrelsesmedlem i Lederforeningen, Aarhus.
1999- Viceskoleleder/pæd. leder Sødalskolen, Aarhus.

Se valgvideo  Se valgvideo  

Jørgen Mandrup Nielsen Dorte Andreas

  Skolelederne har mere end nogensinde før brug 
for en stærk forening. Folkeskolen står midt i et paradigme-
skifte, og at være leder i den danske folkeskole er en kom pleks 
og stor opgave. Ud over reformen, lov 409, struktur ændringer 
og færre ledere, står vi overfor en værdi debat om folkeskolens 
pædagogiske sjæl og det særlige danske børnesyn. 

Skolelederne er garanterne for, at det hele implementeres 
og føres ud i livet! Og jeg vil arbejde for at styrke foreningen 
med fokus på følgende: 1) Samskabelse, 2) En klar stemme og  
3) Balance mellem drift og udvikling.

Stærke lokale foreninger giver en stærk skolelederforening! 
Det er vigtigt, at vi finder nye måder at styrke de lokale afde-
linger af Skolelederforeningen på. Det er dem, der får forenin-
gen til at leve og til at være en stærk forening. Det lokale ar-
bejde skal støttes. 

Jeg har stor erfaring fra mit erhverv som leder, TR og formand 
i Odense Kommune, hvor jeg har håndteret mange komplekse 
situationer. Gennem etablering af netværk på tværs af kommu-
nen og med mange forskellige samarbejdspartnere har jeg op-
nået, at Skolelederforeningen har haft en tydelig stemme i den 
skolepolitiske debat og i forhold til forvaltningen. Vi bliver invi-
teret med, fordi man kan regne med os. 

Jeg har arbejdet for at styrke ledernes robusthed i en foran-
derlig tid. Til det har vi fået bevilliget fem mio. kr. fra A.P. Møl-
ler fonden til kvalificering af skoleledelserne i Odense. Jeg vil 
arbejde for gode muligheder for at udøve stærk og kvalificeret 
skoleledelse. Det er vigtigt at:

• Vi er vedholdende.
• Vi har en klar stemme.
• Vi er resultatsøgende
• Ord skaber handling. 

Som næstformand vil jeg være garant for en klar stemme mel-
lem de lokale afdelinger og den centrale skolelederforening. 

Vi skal udvikle os som en skarp og innovativ fagforening,  
der ikke blot har fokus på det fagpolitiske. Vi skal også være 
nysgerrige og åbne over for nye måder at organisere os på, 
nye måder at drive og lede skole på. Foreningen skal være en 
uundværlig samarbejdspartner til skolens mange interessen-
ter, og vi skal fortsat vise, at vi er en medspiller, der er stærk 
fagligt og kommunikativt.

Formand/TR Odense Skolelederforening 2013-.
Bestyrelsesmedlem Odense skolelederforening 2003-13.
Skoleleder Tingkærskolen 2008-.
Viceskoleinspektør, Højmeskolen 2003-08.
Lærer, Højmeskolen 2001-03.
Formand for børnemiljøet HPS/Tingkær 2014-.
Bestyrelsesmedlem Odense Katedralskole 2009-.
Medlem af uddannelsesudvalget UCL 2013-.
Master i offentlig ledelse, SDU 2014.
Diplom i ledelse, SDU 2007.
Tidligere TR og AMR i anden offentlig arbejdsplads.
Lokalformand i politisk ungdomsorganisation 1988-1991.
44 år. To døtre på 20 og 23 år.  
 

repræsentantskabsmøde 2016
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VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

Brian Brodersen

  Jeg har siden foreningens start talt for, at der 
burde være en bedre kobling mellem hovedbestyrelse og  
de lokale foreninger – nu prøver jeg at tage sagen i egen hånd.

Jeg mener det er vigtigt, at hovedbestyrelsen har tæt kon-
takt til baglandet, så der sikres en gensidig dialog om hold-
ninger, og hvad der optager foreningens medlemmer.

Skolelederforeningen er for mig først og fremmest en fagfor-
ening - det betyder i min optik, at løn- og arbejdsvilkår skal 
stå højt på prioriteringslisten. For mig bør de – som tiderne er 
– dog stå i omvendt rækkefølge. 

I den periode jeg har været leder i folkeskolen, har jeg op-
levet drastiske forandringer i de vilkår, der er for at bedrive  
ordentlig ledelse, og jeg kan frygte, at det bliver overordentlig 
vanskeligt at rekruttere ledere i fremtiden, hvis ikke forhold-
ene forbedres.  

Det er ikke nok, at vores modpart i KL m.fl. roser lederne 
ved skåltalerne, der skal ske forandringer i hverdagen – det  
vil jeg arbejde for.

Forandringerne siden kommunesammenlægningen og de 
stadigt større skoler medfører nye problemstillinger internt  
i foreningen, som vi må forholde os til. 

Når nogen af foreningens medlemmer er ledere af andre  
i det omfang vi kender nu – udfordrer det foreningens sam-
menhængskraft. Jeg har ikke løsningen, men ser udfordringen.

Skal Skolelederforeningen gøre sig fri af DLF? Selvfølgelig 
skal den det, men uden forhandlingsret ingen fagforening.  
Jeg støtter således den kurs, der har været lagt af formand-
skab og hovedbestyrelse indtil nu.

Formand for skolelederforeningen i Guldborgsund  
siden foreningens start.
Skoleleder ved Nysted Skole aug. 2011-.
Skoleleder ved Eskilstrup Skole okt. 2006-juli 2011.
viceskoleleder på Sakskøbing Skole okt2000- sep. 2006.
Lærer ved Lindeskovskolen i Nykøbing F. 1999- sep. 2000.
2. viceskoleinspektør ved Mathias Storch Skolen i Jakobshavn 1997/98.
Lærer i Grønland (Upernavik, Tasiilaq) 1993-1997.
Dimitteret fra Vordingborg Seminarium 1993.

Ingen valgvideo  

  Jeg ønsker at kandidere til hovedstyrelsen, og 
jeg vil medvirke til at fastholde den involverende og åbne for-
ening, der har fokus på vilkår og rammer samt løn og ansæt-
telsesforhold.

Jeg oplever, at der er et stort behov for at få skabt arbejdsro 
og stabilitet på skolerne. Der er behov for at få sænket tem-
poet, så skolen udvikles velovervejet. I foreningens under-
søgelse af ledelsesvilkårene er det tydeligt, at der er behov 
for, at foreningen følger op på resultatet. Der er behov for at 
få kikket på arbejdsbelastningen, og på opgaver der ikke giver 
mening. 

Skoleledelserne er fra flere sider fremhævet som afgørende 
for en skole med motiverende læringsmiljø, solide faglige re-
sultater, og attraktive for kommende forældres valg af skole, 
samt attraktive som arbejdspladser.

Foreningen skal arbejde på, at få politikerne til at leve op 
til dette. Der er brug for politisk velvilje til at få prioriteret,  
at skoleledelserne gives muligheden for at få den afgørende 
rolle.

Vi anvender en stadig større del af skoleledernes ledelses-
kraft på administrative opgaver. Opgaver som er udløst af en 
politisk panik for resultaterne og mistillid til skolernes perso-
naler herunder skoleledelserne. Tænk på hvor meget tid, der 
samlet går til planlægning og gennemførelse af 9. kl. prøverne? 
Tænk hvis alle elever var tilmeldt, og så var det udelukkende 
de få, der skulle have særlige vilkår, som skoleledelserne 
skulle håndtere. Statistikker til UVM som grundet tekniske 
løsninger med mangler skal indsendes individuelt.

Jeg ville foretrække, at der var tillid til, at skolerne løftede  
de opgaver, som de er os pålagt. Hvis der er bekymring om 
det sker, så lad det ske som en stikprøve – det ville frigøre tid 
til at være tættere på den fortsatte udvikling af den enkelte 
skole. Og netop skoleudvikling burde have sit udgangspunkt  
i den enkelte skole. Vi kender alle det overordnede mål med 
skolegangen, så selvfølgelig er visionen for den lokale udvik-
ling båret af denne hensigt.

Jeg vil arbejde for, at Skolelederforeningen vil sikre gode vil-
kår og rammer for skoleledelsernes arbejde. Kravene og for-
ventninger med mange forskellige interessenter gør opgaven 
kompleks – det skal fællesskabet i foreningen medvirke til at 
gøre håndterbart.

Skoleleder Lykkebo Skole 2015-.
Viceskoleleder Lergravsparkens Skole aug. 2008-juli 2015.
Viceskoleinspektør Sundpark Skole marts 2006-juli 2008.
Viceskoleinspektør Hillerødgades Skole februar 2003-marts 2006.
Lærer Peder Lykke Skolen august 1995-jan. 2003.
Læreruddannelse på N. Zahles Seminarium 1991-95.
Systemisk leder – og konsulentuddannelse 2009.
Diplom i Ledelse KLEO 2004-06.
 

Søren Friis

Ingen valgvideo  
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  Indledningsvis vil jeg gerne anerkende den nu-
værende hovedbestyrelse og foreningens formandskab for 
god ledelse i en vanskelig forandringstid. 

Når jeg vælger at stille op til foreningens hovedbestyrelse, 
er det fordi, der altid kan opstilles et ”men” omkring forenin-
gens virke. 

Undervisningsministre, ordførere, lokale politikere, elever-
nes dygtige formand, forældreforeningen ”Skole og forældre”, 
Danmarks lærerforening m.fl. peger alle entydigt på, at afde-
lingslederne, viceinspektørerne og skolelederne er de afgø-
rende personer for børn og medarbejderes trivsel samt udvik-
ling og implementeringen af skolereformen og lov 409, men …

Hvor kan den enkelte leder mærke og se anerkendelsen for 
de markante og store forventninger? 

På sin lønseddel – har den store opgave omkring skolerefor-
men betydet en bedre løn? 

På sin arbejdsbelastning, antallet af ledere i folkeskolen er 
blevet betydelig færre i en tid med større og flere arbejdsop-
gaver? 

Skolelederforeningen har været dygtige til at placere orga-
nisationen i de offentlige medier, været deltagende i diverse 
ministerielle udvalg, fået formanden ind på en national me-
die-hitliste, men … 

Skolelederforeningen bør i højere grad have fokus på leder-
nes løn- og arbejdsforhold, sikre at anciennitet og viden også 
er en kvalitet, som den enkelte leder skal have betaling for – 
tid og eller penge. 

Danmarks skoleledere skal medvirke til, at vi holder fokus på, 
at børn lærer og udvikler sig til demokratiske medborgere, der 
tager ansvar for eget liv og ikke ledere for konkurrencer i natio-
nale rankingssystemer. Skolelederforeningen bør ændre sit 
strategiske udgangspunkt, primært fagpolitik og sekundært 
skolepolitiske forhold. Det er ikke enten-eller, men både-og! 

Jeg tilhører den store gruppe af ledere, som befinder sig i 
den sidste tredjedel af vores arbejdsliv, på en arbejdsplads, 
som jeg er utrolig glad for. Jeg har mod på at arbejde for, at 
alle skolelederes arbejdsforhold honoreres i pagt med de  
forventninger og krav, som samfundet stiller. 

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

Ansat som skoleleder i Faaborg Midtfyn Kommune på  
Carl Nielsen-skolen, tosporet overbygningsskole. 
25 års erfaring som skoleleder, heraf på en mindre landsbyskole,  
leder af en skole på to matrikler og nu på Carl Nielsen-skolen i  
Nr. Lyndelse (mail: jak@fmk.dk). 
Deltaget i organisatorisk arbejde gennem en lang årrække,  
lokalt, regionalt. 
Gift, 3 voksne børn

John Jakobsen 

Se valgvideo  Se valgvideo  

Peter Hansen

  Jeg stiller op til hovedbestyrelsesvalget, fordi  
jeg meget gerne vil være med til at arbejde for en endnu  
stærkere, mere nærværende og synlig skolelederforening.  
Det er der brug for – mere end nogensinde, fordi folkeskolen 
for tiden oplever store forandringer i et tempo, hvor det kan 
være svært at følge med. 

Det giver udfordringer i ledelsesarbejdet, hvor der i stigende 
grad ikke er overensstemmelse mellem de resurser, skolerne 
har til rådighed, og de krav, lovgivning, aftaler og kommunale 
mål stiller. Eksempler på disse udfordringer er forventninger ne 
til inklusionsarbejdet og implementering af skolereformen, 
der flere steder sætter kommunerne under økonomisk pres.

Derfor har vi brug for en stærk, nærværende og synlig skole-
lederforening, der kan sætte mål og retning i interessekampen 
om folkeskolen og være med til at skabe gode arbejdsvilkår for 
skolelederne.

Der er brug for et stærkt formandskab, der kan agere på den 
store politiske scene. Og der er brug for en stærk hovedbesty-
relse, der kan hjælpe formandskabet og i samarbejde med 
næstformanden binde de lokale afdelinger sammen, så både 
afdelinger, og ikke mindst det enkelte medlem, får oplevelsen 
af, at Skolelederforeningen er tæt på. 

Med andre ord handler det om sammenhængskraft!
Med mig som nyt hovedbestyrelsesmedlem får Skoleleder-

foreningen et bestyrelsesmedlem med erfaring. Jeg har en 
mangeårig skoleledererfaring, og i det fagpolitiske felt har  
jeg også været med i flere år som kommunerepræsentant,  
leder-TR og formand i det tværkommunale formandsnetværk.

Jeg er en nysgerrig skoleleder med gode kommunikative ev-
ner, og jeg har interesse for og erfaring med skoleudvikling. 
Derfor kan jeg tilføre hovedbestyrelsen både erfaring og visio-
ner – noget der er brug for i en tid med mange forandringer  
og udfordringer. 

En tid – hvor Skolelederforeningen fortsat skal være i offen-
siven og præge fremtiden, hvor foreningen fortsat er stærk, 
nærværende og synlig!

Formand i det nordjyske tværkommunale formandsnetværk 
siden 2012. 
Formand og leder-TR i Skolelederforeningens Rebild  
Afdeling siden 2010.
Kommunerepræsentant i Danmarks Skolelederforening fra sidst i 
90’erne og frem til 2004.
2007-> Skoleleder på Skørping Skole.
2004-2007 Skoleleder for skolerne i Suldrup, Kirketerp og Sønderup.
1996-2004 Skoleleder på Suldrup Skole.
1993-1996 Viceskoleleder på Bavnebakkeskolen i Støvring.
1992-1993 Daghøjskoleleder på Støvring Højskole.
1983-1992 Lærer på Sild, i Upernavik i Grønland og  
Bavnebakkeskolen i Støvring.
1979-1983 Læreruddannelse på Ribe Statsseminarium.
Født i København 1958 og opvokset i Brøndbyvester.

repræsentantskabsmøde 2016
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  I Skolelederforeningen står vi nu og i de kom-
mende år over for store og svære udfordringer. Det er des-
værre ikke blevet lettere at være skoleleder – det er heller  
ikke blevet lettere at være skolelederforening. De op gaver,  
der ligger foran os, vil jeg gerne være med til at løfte.

Vi står alle midt i arbejdet med implementering af en folke-
skolereform. En reform, vi som skoleledere fra starten har 
bakket op og stadig bakker op. Vi oplever desværre, at der 
ikke er sammenhæng mellem de politiske ønsker og den  
økonomi, der afsættes til gennemførelse af reformen. Når  
der ønskes ledelse tæt på, og man samtidig fjerner hver 6. 
skoleleder, får det alle alarmklokker til at ringe. 

Det er bl.a. derfor, vi skal styrke sammenhængskraften  
og opruste i foreningen. Konsulentbistand, næstformand og 
hovedbestyrelsesmedlemmer skal tættere på de lokale for-
eninger og regionale formandsnetværk. De lokale tillidsfolk 
skal klædes på til at forhandle vores arbejdsforhold ude lokalt. 
Vi skal også centralt søge maksimal indflydelse i alle de sam-
menhænge, det er muligt. 

Vi skulle gerne være lidt flere til at løse de mange vigtige 
opgaver – det vil også sikre større succes med implemente-
ring af folkeskolereformen. 

Vi skal i Skolelederforeningen arbejde på at få skabt et for-
pligtende fællesskab med de øvrige undervisningslederfor-
eninger. Vi er på vej, men slet ikke færdige endnu. 

Vores tilknytning til Lærerforeningen vil i 2016 finde et leje, 
vi bør stille os tilfredse med, da vi reelt set får fuld selvstæn-
dighed. Vi hænger stadig sammen på få punkter, som er nød-
vendige for at bevare medlemskabet af LC, KTO og Forhand-
lingsfælleskabet og dermed bevare vores forhandlingsret 
vedrørende egne løn- og ansættelsesvilkår.

Med de forventninger og det tryk, der hviler på skoleledere, 
bliver vi også nødt til at fokusere på vores eget arbejdsmiljø. 
Jeg vil derfor anbefale, at vi periode arbejder på, at vi får eta-
bleret nogle ledelsesfaglige netværk på tværs af kommune-
grænser, hvor man ved fælles hjælp og hjælp fra coaches kan 
blive endnu skarpere på opgaven. 

Ønsker I en dedikeret og troværdig indsats i hovedbestyrel-
sen, så stem på mig!

  Jeg har valgt at genopstille til Skolelederforenin-
gens hovedbestyrelse. Jeg har været skoleleder siden 2001, 
på skoler fra 100 elever til 1100 elever. 

At være skoleleder i den danske folkeskole er et fantastisk 
spændende job. Man skal bl.a. være taktiker, kommunikator, 
diplomat, viljefast og omstillingsparat. 

I de to år jeg har siddet i hovedbestyrelsen har vi taget ini-
tiativ til et samarbejde med Børne- og kulturchefforeningen, 
for vi er afhængige af hinanden. Vi skal i fællesskab etablere 
realistiske mål – også med de kommunale politikere. Skole-
lederne kan ikke stå alene med at gennemføre de mange  
store forandringer af folkeskolen.

Lige nu oplever vi en resultathunger fra lokalpolitisk side – 
man vil se resultater … allerede efter 1 ½ år. Eleverne skal  
trives bedre, og de skal allerede nu klare sig mærkbart bedre  
i de nationale test. Samtidig oplever vi en reduktion i ledelses-
tiden og ressourcerne til folkeskolen – for kommunernes øko-
nomi er trængt – det hænger ikke sammen!

Jeg vil arbejde for en skolelederforening, med mere kant – 
reformerne i folkeskolen kan nemlig ikke gennemføres uden 
vores store arbejde og opbakning. Så vi skal have løn i forhold 
til ansvar og tid i forhold til arbejdsmængde. 

Når kommuner overvejer at indføre nye skolestrukturer, hvor 
flere skoler sammenlægges til en større distriktsskole – skal 
skolelederforeningen kæmpe for ordentlige arbejdsvilkår, så 
den enkelte afdelingsleder ikke blot bliver en ”dårligere betalt 
skoleleder”.

Jeg vil arbejde for, at hovedbestyrelsen vil holde fokus på  
at styrke de lokale medlemmer i det rimelige krav om tid til 
arbejdet og løn for ansvaret.

Med mig i hovedbestyrelsen vil I få et medlem, der vil arbejde 
for en skolelederforening, som stiller betingelser for at løfte de 
mange store forandringer – uden os kan det ikke lade sig gøre. 

Medlem af Danmarks Skolelederforenings hovedbestyrelse  
siden november 2013-. 
Sidder i arbejdsgrupperne: Mediepolitisk udvalg og årsmødeudvalg. 
Formand for Skolelederforeningen i Randers Kommune fra  
2006 til april 2014.
Arbejdet med skoleledelse på Søndermarkskolen i Randers  
fra 1995-2015.
Skoleleder på Østervangsskolen i Randers fra 2015.
54 år.

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse 2014-.
Bestyrelsen i Aalborg Skolelederforening.
Foreningsarbejde (tidl): 
Næstformand i amtsbestyrelsen.
Formand i Jammerbugt.
Fokus på bl.a. kommunesammenlægninger, skolestruktur-
ændringer, lønforhandlinger og bisidder for skolechef m.m.
Skoleleder siden 2001 i flere nordjyske kommuner
Nu på Nøvling Skole i Aalborg 
Fokus på fælles skoleledelse, skolesammenlægninger, 
skolerenoveringer, skolebyggeri, opstart af ny skole m.m.

Peter Nellemann Lene Burchardt Jensen 

Se valgvideo  Se valgvideo  
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  De sidste to års arbejde i hovedbestyrelsen har 
givet mig mod på og lyst til at fortsætte. 

Skolelederforeningen er inde i en forandringsperiode og står 
overfor en række udfordringer, som jeg gerne vil bidrage til at 
løse. Nogle af udfordringerne peger indad i organisationen, 
andre peger udad.

Indadtil skal vi forsat arbejde på at opnå størst mulig selv-
stændighed i forhold til DLF. Vi er kommet et stykke ad vejen, 
bl.a. gennem et øget samarbejde og fællesskab med andre le-
dergrupper, lavere centralt kontingent, egen medlemsstyring 
mv., men der er plads til forbedringer.

Vi skal tilpasse vores organisation økonomisk og strukturelt til 
den aktuelle virkelighed. Vi skal have fokus på de problemstillin-
ger der er i, at vi organiserer alle skoleledere, og at der derfor er 
en leder/medarbejder-relation medlemmerne imellem. 

Vi skal forholde os til et faldende medlemstal, samtidig med 
at der i kommunerne er et stigende behov for hjælp lokalt. Vi 
har taget de første spæde skridt i den rigtige retning, men  
arbejdet med at skabe en bæredygtig og mere sammenhæn-
gende forening skal fortsætte.   

Et stigende antal skoleledere føler sig pressede. De seneste 
års økonomiske reduktioner betyder, at det for mange er svært 
at levere den vare man ønsker, og at lederkræfterne bruges på 
at styre økonomien fremfor at udvikle skolen.

Vi skal fortsat støtte op om reformen, men det er nødven-
digt, at vi meget tydeligere tilkendegiver, at skal vi lykkes med 
opgaven, skal de økonomiske og strukturelle vilkår være i  
orden.

Skoleledernes vilkår er derfor overskriften for de kommende 
års arbejde. Udarbejdelse af en drejebog til det lokale arbejde 
og en APV for skoleledere kan være vigtige værktøjer i den lo-
kale dialog, men det er også vigtigt, at vi som forening hæver 
stemmen.

Udadtil har vi i mange situationer fremstået som klassens 
artige dreng. Jeg mener, det er vigtigt, at vi nedtoner artig-
heden. Sagt med andre ord skal vi udtrykke os tydeligere og 
hvæsse pennen, når det gælder skoleledernes vilkår.  

Jeg føler mig overbevist om, at jeg med min erfaring som 
skoleleder og mangeårig aktiv i det fagpolitiske, kan medvirke 
til at tage de rette beslutninger i det fortsatte arbejde med  
at udvikle vores forening!

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse 2014-.
Formand for skolelederne i Fredensborg 2006-.
Medlem af lokalbestyrelsen i Danmarks Skolelederforening 1999-2006.
UVM-arbejdsgrupper vedr. inklusion, inklusionseftersyn, registreringer 
og dokumentation.
Bidragsyder til bogen: ”Forskellig Ledelse”, DJØF Forlag 2014.
KL-arbejdsgrupper vedr. nye lærerarbejdstidsregler, overenskomster, 
skolereform, ny lederrolle.
Skoleleder på Langebjergskolen 1998- 2015.
Skoleleder på Nivå Skole 2015-.
Lærer i Helsingør Kommune 1983-97.
Masteruddannelse MBC 2014.
Uddannet lærer i 1982 fra Hellerup Seminarium.

Lars Nyborg

Se valgvideo  

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

  Jeg har valgt at stille op til Skolelederforenin-
gens hovedbestyrelse. Det gør jeg, fordi jeg er optaget af de 
rammer og vilkår, vi gives som skoleledelser for at kunne løse 
vores opgave bedst muligt. 

For mig handler det både om de organisatoriske muligheder 
og om at kunne få den nødvendige støtte og support til at  
løse opgaven kvalificeret. Der udover handler det for mig om 
skolernes budgetter ift. at løfte en folkeskolereform samt at  
få skabt en mere inkluderende skole.

Der ligger fortsat en vigtig diskussion med ministerier, kom-
muner og forvaltninger om, hvordan skoleledelserne under-
støttes bedst muligt i at løfte opgaverne.

Det er vigtigt, at vi som skoleledere tør være visionære og  
er meningsdannere for, hvilket samfund vi danner børnene  
til og hvilken virkelighed, de skal fungere i den dag, de går  
ud af skolen. Jeg vil arbejde for, at Skolelederforeningen bliver 
endnu tydeligere og mere dagsordenfastsættende ift. den  
politiske dagsorden og særligt folkeskole(reformen)s udvikling.

Vi har alle valgt et job, hvor vi har mulighed for at gøre en 
positiv forskel for mange børn og personaler. Det knokler vi 
for at gøre hver dag. Vi er en kulturbærende enhed med et 
fantastisk krydspres mellem politikere, forvaltninger, forældre, 
børn og personale.

 Vi skal hele tiden huske på hvorfor, vi har valgt dette job  
og hvorfor vi er her? Vi er her for at gøre den størst mulige 
positive forskel for det enkelte barn i folkeskolen i dag. 

Hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen, vil jeg kæmpe for, 
at vi får de bedst mulige rammer og vilkår for at udføre vores 
arbejde hver dag, så børnene udvikler sig fagligt og socialt til 
aktive medborgere i et hastigt forandrende samfund. Her er 
Skole lederforeningen afgørende for at skabe politisk og for-
valtningsmæssig forståelse.

Forandring og omdømme opstår af handlinger og resultater, 
på den måde skaber vi positiv omtale og respekt omkring  
vores arbejde. Vi skal tydeligt og klart kunne kommunikere, 
hvorfor vi er afgørende for, at folkeskolen lykkes. Vi har ver-
dens mest fantastiske job. Jeg vil kæmpe for, at det også er 
det i fremtiden.

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

2014- Skoleleder Oehlenschlægersgades Skole.
2013-14 Konst. skoleleder Gerbrandskolen (3 måneder).
2009-14 Pæd. Afdelingsleder med souscheffunktion Sundbyøster Skole.
2008-09 Pæd. Afdelingsleder med souscheffunktion Langelinieskolen.
2006-08 Pæd. Afdelingsleder med souscheffunktion Matthæusgades Skole.
2004-06 Lærer (+TRS) Vanløse Skole.
2001-04 Lærer (+TRS) Sølystskolen, Århus.
2001 Læreruddannet fra Århus Dag og Aftenseminarium.

Kristian Svinth

Ingen valgvideo  

--
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!

OM D PÅ 
CIALE MEDI

  Hvis du ønsker en dreven politiker med mange 
års erfaring fra fagpolitisk arbejde, så skal jeg ikke spilde din 
tid. Hvis du til gengæld ønsker fornyelse, energi, nysgerrighed, 
gode kommunikative evner og strategisk overblik, så er det 
mig. 

Jeg hader sætningen ”Det var så godt engang”. Jeg tror på 
nu, her og det fremadrettede, og jeg holder meget af mit job 
som skoleleder i dag og har hovedsagligt brugt min tid på at 
skabe gode arbejdsfællesskaber, dygtige elever, tilfredse for-
ældre og glade medarbejdere. 

Jeg kan lide at gå forrest og sætte retning, men tager gerne 
kampen med dem, der forsøger at ændre vores arbejdsplads 
til det værre. Jeg er optimistisk og positiv i min tilgang til  
opgaven, og jeg ser muligheder frem for begrænsninger. 

Jeg mener, at vi skoleledere skal fortsætte med at være 
åbne omkring det, vi er dygtige til, men vi skal også blive 
bedre til at formidle, hvad vi er mindre dygtige til, så vi ikke 
drukner i opgaver, vi ikke er uddannet til eller kompetente  
til at udføre. Det kan for nogle af os være byggeledelse, for 
andre økonomi eller kommunikation. 

Min erfaring viser mig, at det er i arbejdet med at skjule 
egne svagheder eller vores forsøg på at gemme os, at faren 
for stress og dårligt arbejdsmiljø har deres kronede dage.  
Jeg arbejder hele tiden proaktivt på at skabe og udbygge mit 
ledelsesnetværk og ved, at det at have mange tråde ud til 
gode kollegaer minimerer min risiko for udbrændthed og for 
at stå helt alene, når jeg møder opgaver, som jeg har svært 
ved eller aldrig har stået over for tidligere.

Jeg har ved flere lejligheder haft mulighed for at være med 
til at ansætte ledere til den københavnske folkeskole, og jeg 
finder det ærgerligt, at der er færre og færre ansøgere. Jeg vil 
gerne med mit kandidatur være med til at udbrede den gode 
historie, det er at være skoleleder, så vi sammen kan få vendt 
udviklingen og få flere attraktive ansøgere.

En stemme på mig vil give hovedbestyrelsen:

• En positiv tilgang til skoleledelsernes muligheder 
 frem for begrænsninger.
• En ærlig fighter med et bredt fagligt og socialt netværk.
• En skoleleder, der ikke er bange for at begå fejl og 
 være ”en elefant i en porcelænsforretning”.

Jeg vil gerne bruge noget af mit store overskud og engage-
ment på at tale skoleledernes sag og fremtidens skole.

Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden 2013-.
Konstitueret skoleleder på Kildevældskolen jan 2015-.
Skoleleder på Sortedamskolen 2006-13.
Konstitueret skoleleder på Vibenhus Skole 2010-10.
Viceinspektør på Islev skole 2005-06.
Lærer på Islev skole 2001-05.
Diplom i ledelse 2006.
Master i Public Governance: Enkelte moduler.

Lars Aaberg

Ingen valgvideo  
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