
S KO L E L E D E R F O R E N I N G E N S  M AG A S I N  •  N R .  5  •  AU G U S T  2 0 1 6

Grundlæggeren af Tigerbutikkerne, Lennart  
Laiboschitz, har tjent nok ved salget af butiks
kæden til at leve ualmindeligt godt resten af  
livet – og mere til. Men han har flere skud i  
bøssen. Han investerer i idealistiske projekter 
som fx Absalonskirken i København, et moderne  
forsamlingshus, som skal bygge bro mellem 
mennesker 
s. 10 

ÅRSMØDE APP SKLmøde16 // Fra data til praksis // Reformen år 3 // Lederskab og kompetenceudvikling
Faglige fokussamtaler // Frie skolers ledere // Lokalformand og kollega // Har du været inde på Min Side?

MÅNEDENS TWEET
@claushjortdal: Tillykke til de 
unge #Skolepol Den negative 

udvikling er vendt: De unge 
vil igen være lærere @Skole-

lederOrg @DraDorte

DEN SOCIALE 
FILANTROP



 VÆRKTØJER 
TIL STÆRKERE 

SKOLELEDELSE
Få fl ere strenge at spille på i din 

ledelsespraksis. UCC tilbyder kurser for 
dig, som vil blive endnu bedre til at lede 
medarbejderne på din skole og styrke 

elevernes læring.

Ledelse af professionelles læring 
og udvikling gennem professionelle 

læringsfællesskaber

Videns- og datainformeret ledelse

Ledelsens feedback og observation af 
lærerens undervisning

MASTERCLASS: Tre læringscentrerede 
skoleledelsesstrategier

LÆS MERE PÅ:

UCC.DK/
KURSER-SKOLELEDELSE

dig, som vil blive endnu bedre til at lede 
medarbejderne på din skole og styrke 

elevernes læring.

Ledelse af professionelles læring 
og udvikling gennem professionelle 

læringsfællesskaber

Videns- og datainformeret ledelse

Ledelsens feedback og observation af 
lærerens undervisning

MASTERCLASS: Tre læringscentrerede 
skoleledelsesstrategier

LÆS MERE PÅ:

KURSER-SKOLELEDELSE



 VÆRKTØJER 
TIL STÆRKERE 

SKOLELEDELSE
Få fl ere strenge at spille på i din 

ledelsespraksis. UCC tilbyder kurser for 
dig, som vil blive endnu bedre til at lede 
medarbejderne på din skole og styrke 

elevernes læring.

Ledelse af professionelles læring 
og udvikling gennem professionelle 

læringsfællesskaber

Videns- og datainformeret ledelse

Ledelsens feedback og observation af 
lærerens undervisning

MASTERCLASS: Tre læringscentrerede 
skoleledelsesstrategier

LÆS MERE PÅ:

UCC.DK/
KURSER-SKOLELEDELSE

dig, som vil blive endnu bedre til at lede 
medarbejderne på din skole og styrke 

elevernes læring.

Ledelse af professionelles læring 
og udvikling gennem professionelle 

læringsfællesskaber

Videns- og datainformeret ledelse

Ledelsens feedback og observation af 
lærerens undervisning

MASTERCLASS: Tre læringscentrerede 
skoleledelsesstrategier

LÆS MERE PÅ:

KURSER-SKOLELEDELSE

s. 10 s. 30

N R .  5  •  A U G U S T  2 0 1 6INDHOLD

S. 06: Fast grund. Hvordan kan 
man operationalisere de mange 
data og informationer i ledelse?

S. 10: Penge er ikke alt. Selv 
om Lennart Lajboschitz er milliar-
dær, er det ikke alene pengene,  
der driver værket …

S. 20: Information. Et næsten 
100 % opdateret medlemssystem 
får vi kun ved medlemmernes 
hjælp, læs hvordan!

S. 22: Homo robustus. Samt-
lige skoleledere i Odense er ved  
at gennemføre et toårigt udvik-
lingsforløb

S. 30: Pædagogisk ledelse.  
Er fx når ledelsen har ’faglige  
fokussamtaler’ med medarbej-
derne 3 gange årligt 

S. 40: Dilemmafyldt. Hvordan 
begår man sig som lokalformand  
i ændringer i skole- og ledelses-
strukturer? 

S. 44: Nye ledere. Skynd dig,  
det er snart sidste udkald for at  
få plads på kurset til september

S. 52: Knaphed. Ved regeringen 
og KL’s forhandlinger, spurgte vi 
medlemmerne om, hvordan de  
oplever skolernes økonomi?

S. 36: Har fået nyt job. 

S. 51: Hverdagsledelse. 

S. 56: Klumme. 

S. 60: Anmeldelser

s. 6 s. 22

S. 38
Find ALT om årsmødet 
2016, program, hotel, 
udstilling, frokost, med-
lemsfest, parkering m.m. 
på app’en: SKLmøde16 
Hent den!
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Halvdelen af landets skoleledelser 
målretter deres trivsels- og 
relationsarbejde med Klassetrivsel.dk  
og sparer dermed tid og letter lærernes 
arbejdsopgaver i en hektisk hverdag. 

7 grunde til at vælge Klassetrivsel.dk

•	 Et	gennemprøvet	system	til	skolens	virkelighed	-	udviklet	af	lærere	i	nært	
	 samarbejde	med	skoler,	kommuner,	skolepsykologer	og	forskere

•	 Markedets	eneste	trivselsværktøj	med	sociogrammer,	der	visualiserer	
	 elevernes	relationer	i	overskuelige	klasse-	og	elevrapporter

•	 Opsæt	og	gennemfør	jeres	egne	undersøgelser	på	selvvalgte	tidspunkter	

•	 Hver	enkelt	elev	inddrages	konstruktivt	i	udviklingen	af	klassemiljøet	
	 og	sin	egen	situation

•	 Samarbejdet	mellem	forældre	og	lærere	bygger	på	en	fælles	forståelse

•	 Et	praksisnært	samarbejdsværktøj	for	AKT-medarbejdere,	lærere	og	pædagoger	til	
	 at	kvalificere	og	udvikle	trivsels-	og	relationsarbejdet	–	på	et	dokumenteret	grundlag

•	 Et	fleksibelt	og	kvalitetsfremmende	værktøj	til	den	lærende	organisation,	
	 som	bygger	på	tillid	til	kompetente	fagpersoner	på	alle	niveauer

”Et super redskab, som også skaber en 
”ny” og mere specifik sproglighed kolleger 
imellem”  Britta Langdahl, lærer

”Endelig et nyttig verktøy for oss lærere” 
Gunn Kristin Thingnes, lærer

Der er flere end 1100 Klassetrivsel-skoler 
i Danmark og Norge

Få en GRATIS PRØVEPERIODE på Klassetrivsel.dk 
og uden efterfølgende bindinger. Læs mere på www.klassetrivsel.dk eller ring 71 99 05 03.

50%
af landets 
skoler: Brug 
klassetrivsel.dk

gør som

Flere smil, større glæ
de, sjovere skoletid. klassetrivsel.dk – så trives alle i skolen.

Alle skAl trives i skolen
TO
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Nyhed
Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs	mere	på		
www.klassetrivsel.dk
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IKKE SÅ RINGE ENDDA
 Så har skolerne slået dørene op for endnu et skoleår. Den ne 

gang med en større optimisme end de foregående år. Det er mit indtryk efter 
at have talt med en del ledere: Der er mere ro i timerne, planlægningen og 
gennemførelsen af undervisningen går bedre, sygefraværet er faldende … 

Det er det tredje år med skolereformen og de store ændringer af folkesko
len. Hvor det første år var et år med opstartens glæder og problemer, og det 
forgangne skoleår var året hvor det lykkedes at konsolidere reformen, bliver 
det efterhånden tydeligt, at I som ledere i samarbejde med lærere, pædago
ger, bestyrelse og elever har fået skabt retning på jeres skoler.

Også skolestarten i år gav indtryk af øget optimisme. Reformen har været 
præget af mediebåren kritik af, at så duede dette og hint ikke. Trods enkelte 
negative historier denne gang, var der også plads til positive historier om fol
keskolen, som vi med jeres hjælp har søgt at få ud i offentligheden.

Et eksempel på et område i fremgang er åben skole. Jeg hører fra jer med
lemmer, at det i stigende grad lykkes at inddrage omverdenen i undervisnin
gen, og i samarbejde med lokalsamfundet, erhvervsliv, virksomheder, land
brug, foreninger, museer, idræt etc. at skabe nye læringsmuligheder.

Det har foreningen fået bekræftet ved at ringe rundt til en række samar
bejdspartnere uden for skolen. De siger samstemmende, at der nu er meget 
bedre kontakt og konkret samarbejde end for blot et år siden.

Tillykke – det er godt arbejde! Vi har ventet på, at mange ting løsnede sig, 
og vi kan begynde at forestille os en folkeskole igen, hvor ord som reform, 
arbejdstid og inklusion ikke låser os fast i en bestemt måde at tænke på og 
gøre tingene på. Ord har som bekendt magt, og derfor fortsætter vi vores 
indsats for at få fortalt de gode historier. 

Der er et aber dabei. I forbindelse med regeringens og kommunernes 
økonomiforhandlinger og det meget omtalte omprioriteringsbidrag, bad vi 
vores lokalformænd vurdere skolernes økonomi. Det var nedslående. For 
selv om at det går fremad med reformen, er virkeligheden omkring økono
mien bestemt ikke positiv – læs mere inde i bladet.

Omprioriteringsbidraget blev heldigvis, som følge af pres fra KL og en 
række organisationer, heriblandt vores egen, taget af bordet i 

sin oprindelige form. Men der vil formentlig stadig være krav 
om effektiviseringer. Som ansvarlige skoleledere er der derfor 
god grund til at være bekymrede. 

I regeringens/KL’s aftale er der en fælles erklæring om, at 
man bakker op om reformen, om folkeskolen og om både 
ledere og medarbejdere. Det skal vi holde politikerne fast 
på. Ikke mindst i forhold til de budgetforhandlinger for 
2017, der nu starter op i alle kommuner. Skal vi levere 
kvalitet, holder det ikke med fortsatte besparelser på 
skolerne. Det bliver også nødt til at blive sagt. 
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Hvad lurer i horison -
ten, nu her med ca.
et år til kommunal-
valget?

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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DATAUNDERSTØTTET  

LEDELSE
SKOLELEDERE MØDER I STIGENDE GRAD KRAV OM  

AT LEVERE LÆRING OG GERNE PÅ ET FORSKNINGS BASERET 

GRUNDLAG. EN DANSK VERSION AF ET AMERIKANSK 

EVALUERINGSREDSKAB KAN GIVE MERE VIDEN OM 

HVERDAGEN PÅ SKOLEN OG HJÆLPE MED AT BYGGE 

BRO MELLEM DATA OG ELEVERNES LÆRING. 
 

Af Signe Kierkegaard Cain  •  Illustration: Datagraf

 Klaus Bertelsen er skole
leder på Hundested Skole i Halsnæs 
Kommune. Her er 80 medarbejdere 
og ledere blevet bedt om at udfylde 
spørgeskemaet CALL-DK, der er et 
forskningsbaseret evalueringsredskab, 
som Professionshøjskolen UCC udby
der til danske kommuner og skoler.

”Vi har fået en status på, hvad vo
res medarbejdere bruger de forskel
lige møder til, og hvor der er brug for 
forbedringer. Jeg troede fx, at medar
bejderne brugte mere tid på at tale 
om undervisning på deres møder i 
årgangsteams, end de egentlig gør. 
De taler meget om elever og prakti
ske forhold, og det er der ikke noget 
galt i, men det er mindre fagfagligt, 
end vi troede”, siger skolelederen.

Med reformen og nyere forskning i 
skoleledelse er der kommet ekstra fo
kus på, hvordan ledelse har betydning 

for elevernes læring. Formålet med 
redskabet er at undersøge og udvikle 
metoder til, hvordan danske skole
ledere kan bruge systematisk viden 
om, hvordan medarbejderne faktisk 
arbejder i hverdagen. Data, som kan 
bruges til udvikling og ikke kontrol. 

På Hundested Skole har de fleste 
medarbejdere og ledere udfyldt spør
geskemaet. Nu arbejder skoleleder 
Klaus Bertelsen sammen med resten 
af ledelsen på at lave en fast struktur 
for møder i årgangsteams med dags
orden og årshjul og på at udvikle fag
udvalg, der skal arbejde med ind
holdet på møderne med fokus på 
undervisning. 

”Vi har i ledelsen reflekteret over, 
at vi ikke har været gode nok til at 
melde ud, hvad vi forventer af de mø
der. Undersøgelsen kan hjælpe til at 
målrette vores faglige ledelse, så den 

bliver mere kvalificeret, og skabe 
bedre forbindelse mellem ledelse og 
læring. Jeg tror også det vil øge med
arbejdernes trivsel, fordi de oplever, 
at deres arbejde bliver mere kvalifice
ret,” siger Klaus Bertelsen. 

Viden med perspektiver
I en dansk version af et amerikansk 
spørgeskema skal medarbejdere og 
ledere svare på spørgsmål som ”Hvor 
godt mener du, at de fleste elever på 
din skole ville være i stand til at be
skrive deres daglige skolearbejde i en 
given time/aktivitet?” og ”I de fleste 
klasser på din skole, hvem er så pri
mært ansvarlig for at undervise de 
elever, som har fået konstateret ind
læringsvanskeligheder?”.

CALL-DK bygger på en forsknings
informeret model for læringscentre
ret skoleledelse, hvor skolelederne 
også får data på ledelsespraksisser og 
samarbejdsformer. F.eks. om medar
bejderne oplever, at de får brugbar 
feedback på deres undervisning, eller 
hvordan ledelsen inddrager dem i at 
skabe en fælles vision for elevernes 
læring og trivsel. 

Det tager op til en time at udfylde 
spørgeskemaet, og besvarelsen følges 
for skoleledernes vedkommende op 
af samtaler med en konsulent eller 
forsker. Tanken er, at man på hver 

ledelse og læring
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enkelt skole ud fra spørgeskemaet arbej
der videre med det, der giver mening 
netop der.

”Skolerne bestemmer selv, hvad i spør
geskemaet, der er vigtigt for dem. Her
med kan man måle på en række områder 
og få et endnu mere kvalificeret grundlag 
for at vælge, hvad man vil arbejde videre 
med i forhold til skolens strategi,” siger 
Søren Hornskov, der er forskningspro
gramleder i UCC og ansvarlig for forsk
ningsdelen af projektet. 

”Perspektivet er, at man kan få et sy
stematisk indblik i skolen som organisa

DATAUNDERSTØTTET  

LEDELSE

tion, som man kan sammenligne med an
dre skoler i kommunen, i Danmark og 
andre lande, hvor evalueringsredskabet 
er i brug,” supplerer han. 

Er prioriteringerne rigtige 
I Halsnæs er det da heller ikke kun Hun
dested Skole, der er med i projektet. Det 
gælder alle kommunens skoler. 

”På den enkelte skole giver redskabet 
nye, strategiske muligheder i forhold til at 
prioritere indsatser, økonomi og ressour
cer. I forhold til vores strategi for læring i 
kommunen har vi mange indsatser i gang 

i forlængelse af folkeskolereformen. Det 
er en dynamisk proces, og nu får vi mulig
hed for at lave et serviceeftersyn på, om vi 
arbejder med de rigtige prioriteringer,” si
ger chef for Børn, Unge og Læring i Hals
næs Kommune, Henrik Reumert.

Søren Hornskov fra UCC fortæller, at 
når man dykker ned i besvarelserne af 
spørgeskemaet, ligger skoleledernes svar 
generelt med en højere score på alle om
råder end deres medarbejdere. 

”Lederne har ofte indtryk af, at der er 
mere samarbejde, end der er, eller at læ
rerne bruger resultaterne fra nationale 
tests mere, end de gør,” siger han og un
derstreger, at arbejdet i høj grad handler 
om at omsætte den viden, man får til sin 
egen kontekst. 

”Data er sjældent entydige, så man har 
som ledelse og medarbejdere en opgave 
med at prioritere og fortolke. Rigtig me
get af vores snak om udvikling handler 
om, at hvis der findes sikker viden, så vil 
skolefolk tage den og bruge den. Men vir
keligheden er, at vi i de fleste tilfælde 
plukker den viden, der giver mening. 
Med dette redskab har vi mulighed for at 
stille systematisk viden til rådighed for 
skolerne, og det er så primært lederne, 
der beslutter, hvad de vil bruge den til.”  

Signe Kierkegaard Cain er journalist på  

Professionshøjskolen UCC

FAKTA
Evalueringsredskabet 
CALL er en forkortelse af 
Comprehensive Assess-
ment of Leadership for 
Learning, som er udviklet 
på University of Wiscon-
sin, Madison. CALL-DK  
er den danske version af 
dette redskab, som for-
skere og konsulenter fra 
UCC har oversat og testet 
i danske skoler.
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NOTER

SÅ ER DET SNART
Tag dine kolleger under armen, og kom til 
 foreningens årsmøde. Vi glæder os til at se  
jer 27. og 28. oktober 2016 i Aalborg! 

Overskriften for årsmødet 2016 er ’En god 
 karakter’ – og det er rammen om to dage  
med masser af faglig inspiration, veloplagte 
oplægsholdere, en over 1500 m2 stor udstil-
ling samt medlemsfest og underholdning,  
der med garanti får smilet frem.
 
Hotel, festmiddag, frokost m.m
Husk, at du og dine kolleger har mulighed at 
booke hotel og medlemsfest som en gruppe.
Ønsker du/I at booke overnatning, deltage i 

medlemsfesten torsdag aften eller bestille din 
frokost - bestil via link på hjemmesiden eller 
årsmøde-app’en.
 
Har du et dilemma? Del det!
Vi skyder blandt andet årsmødet i gang med 
’Mads og Meningerne’ - en paneldebat ledet 
af Mads Steffensen. 

Du har mulighed for allerede nu at sende  
os et ledelsesdilemma, som du vil have med  
i panel  d røftelsen mellem Claus Hjortdal,  
Asger Aamund, Anders Bondo og Mette Witt.
Send dit dilemma til konsulent Dorrit Bam-
berger på dbam@skolelederne.org

Læs mere om Årsmøde 2016 på hjemmesiden 
og HENT alt om årsmødet, program, hotel, ud-
stilling, frokost, medlemsfest, informationer 
m.m. på vores årsmøde-APP: SKLmøde16 

SOCIALE MEDIER
Tidligere var det et ubetydeligt 
 mindretal blandt  danskerne, der  
anså nyheder via sociale medier  
som  vigtigst, men nu svarer 12 pct.,  
at de sociale m edier er  deres vigtigste 
 nyheds   kilde blandt dem, de plejer at bruge i løbet af  
en uge. For de 18-24-årige er  andelen oppe på 30 pct.

Kilde: Roskilde Universitet 

RETLIGT
LC har på DLF’s vegne tabt en sag i Arbejds-
retten anlagt mod KL om fortolkningen af 
OK’15-arbejdsstid. Ledelsen er ikke forpligtet 
til at sætte tid på den enkelte lærers for-
beredelse.

Arbejdsretten mener ikke, at LC har godtgjort, 
at arbejdstidsbilaget til OK’15 - kaldet ’forståel-
sespapiret’ - tydeligt fastslår en forpligtelse for 
ledelsen til at meddele læreren et skøn over, 
hvor megen tid læreren samlet set forventes at 
anvende til forberedelse i det pågældende år.

Dommen går dermed LC/DLF imod, idet skole-
ledelsen ikke er forpligtet til at sætte tid på den 
enkelte lærers forberedelse.

Striden har stået om OK’15-papirets punkt 3, 
som beskriver, at der er i drøftelserne mellem 
lærer og skoleleder om lærerens opgaveover -
sigt ”indgår en drøftelse af det forventede tids-
forbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver”.

Det mener Arbejdsretten altså ikke nødvendig-
vis skal læses som, at skolelederen skal give 
 læreren et skøn over, hvor meget tid, han eller 
hun har til forberedelse.

Ordlyden kan derimod forstås som, at ledelsen 
og læreren ”ved udarbejdelsen af opgave-
oversigten skal drøfte, om der er en fornuftig 
balance mellem de opgaver, der skal udføres i 
løbet af året, og den arbejdstid, der er til rådig-
hed, når undervisningstiden fratrækkes – uden 
at læreren skal have meddelt et skøn over for-
ventet tidsforbrug til den samlede forbere-
delse”, lyder det i dommen.

SENIORER
Lærernes Pension afholder 
løbende seniormøder for 
overenskomstansatte, hvor 
man kan få svar på spørgs-
mål om sin pension:
 
• Hvad kan jeg få udbetalt?

• Hvordan foregår det i  
 praksis?

• Hvordan er de generelle 
 regler for pension og skat?

• Hvad med efterløn og 
 folke pension?

• Hvad gør jeg med opsat  
 tjenestemands pension?

• Hvad med arv  
 og testamente?

• Få svar på personlige 
 spørgsmål

Efter mødet serverer  pen -  
sionskassen en  aftenbuffet, 
og under  spisningen er der 
mulighed for en kort snak 
med en  rådgiver, som kan 
besvare individuelle spørgs-
mål. 

Gå ind på: 
www.lppension.dk>
aktuelt >arrangementer

FLYGTNINGE-BØRN
På trods af en række organisationer, herunder Skole-
lederforeningen, protesterede mod særloven om, at 
flygtningebørn skal kunne undervises i ’særlige tilbud’ 
uden for folkeskolen, blev den vedtaget.

Loven gør det muligt for kommunerne at tilbyde under-
visning af flygtningebørn uden for folkeskolen og et a-
blere undervisningstilbud som alternativ til modtage-
klasser.

Inden lovforslaget blev stemt igennem, blev det justeret 
på enkelte områder, der bl.a. betyder, at loven ikke er 
permanent, men ophæves i 2021.

Skolelederforeningen fastholder, at der ikke er behov for 
en særlov på området, da folkeskolen har de værktøjer, 
der kræves, for at løse opgaven med at modtage og 
 undervise flygtningebørn.

Loven er trådt i kraft pr. 1. august 2016.
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S T Y R K  L Æ R I N G S M I L J Ø E T 
-  M E D  E N  F O R S K N I N G S B A S E R E T  M A S T E R U D D A N N E L S E

ORGANISATORISK 
COACHING OG LÆRING 
 
Uddannelsen giver stærke kompetencer til at skabe læring og 
forandring i organisationer med brug af coaching og ledelse af  
dialogiske processer. Den giver viden om at skabe fremdrift via  
forskellige samtalebaserede tilgange, f.eks. inden for HR, under- 
visning, procesledelse og forandringsledelse. Fokus på egen 
faglige og personlige udvikling.

Seminarer i Aalborg og København
moc.evu.aau.dk

LÆREPROCESSER 
 
Uddannelsen styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Den giver 
kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange slags 
læreprocesser og tilfører jobs inden for læring mere indhold  
og kvalitet. Gode muligheder for specialisering og enkeltfag.

Seminarer i Aalborg
mlp.evu.aau.dk

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN 
 
Uddannelsen giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og entreprenør-
skab. Den giver kompetencer til at designe kreative og innovative 
læreprocesser med inddragelse af kunstens, sansernes, kroppens 
og legens virkemidler – til gavn for trivsel og inklusion.

Seminarer i Aalborg
krea.evu.aau.dk

PÆDAGOGISK LEDELSE 
 
Uddannelsen bidrager effektivt til en stærk faglig samarbejds-
kultur, der styrker læring og trivsel hos børn og unge – samt 
arbejdsglæden for lærere og pædagoger. Den giver ledelsesmæs-
sige færdigheder indenfor bl.a. læringsledelse, pædagogisk med-
arbejderudvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Seminarer i Aalborg og København
mpl.evu.aau.dk

Vil du vide mere? Tlf: 9940 9408 
sj@aub.aau.dk · www.evu.aau.dk

OVERBLIK

FAGLIG SIKKERHED

ARBEJDSGLÆDE
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HAN KUNNE HAVE HVILET FINT PÅ LAURBÆRRENE 

EFTER AT HAVE SOLGT SIT FORRETNINGSIMPERIUM. 

MEN GRUNDLÆGGEREN AF FORRETNINGSDYNASTIET 

TIGER, LENNART LAJBOSCHITZ, KAN IKKE LADE VÆRE 

MED AT SKABE NYE PROJEKTER. FOR HAN HAR EN 

VISION: HAN VIL BYGGE BRO MELLEM MENNESKER. 

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen

VI ER I 
GANG 

MED EN  
REVOLUTION
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 De sociale værdier  
er enormt vigtige,  

det at være sammen med  
andre er enormt vigtigt.

 Ni barnevogne står på rad og 
række op af kirkevæggen. De er tomme, 
for vognenes ejermænd og indhold er i 
gang med babyyoga på første sal. I den 
anden ende af lokalet står bordtennis
borde klar til spil, og i en åben tilstø
dende fløj er et par medarbejdere travlt 
beskæftigede i baren, klar til at sælge 
hjemmebagte økologiske kager, frokost 
og kaffe. 

Lennart Lajboschitz, grundlægger af 
butikskæden Tiger, ser ud til at befinde 
sig godt i det milde kaos af spisende gæ
ster og den brusende lyd fra kaffemaski
nerne. Han hilser på de ansatte og gæ
sterne og slår sig ned ved et af de mange 
langborde i det nyrenoverede kirkerum. 

Vi er i Absalonskirken på Vesterbro i 
København. Den tidligere, statsejede 
kirke er i dag et moderne forsamlingshus 
og samlingssted for folk i alle aldre. Her 
kan man mødes til fællesspisning, skak, 
bordtennis, løbeklub, plademarked og 
meget mere.

Det er kun godt et år siden, Lennart 
Lajboschitz købte kirken og omdannede 
den til ”Absaloncph” med mottoet ”Absa
lon – din udvidede dagligstue”. Og stedet 
summer da også af afslappet hygge, selv 
her en almindelig tirsdag formiddag efter 
ferien.

De vigtige sociale værdier
Lennart Lajboschitz solgte sin succes
fulde Tigerkæde til en svensk kapitalfond 
for tre år siden, efter sigende til den svim

BLÅ BOG

•  Lennart Lajboschitz.
•  Født i 1959.
•  Gift med Sus og  

far til fire børn.
•  HF fra 1979.
•  Autodidakt fotograf  

og bordtennistræner. 
•  Har desuden arbejdet 

som pædagogmed-
hjælper på et fritids-
hjem, som lærervikar  
på en specialskole og 
markedskræmmer. 

•  Grundlagde sin første 
butik med navnet Zebra 
i 1988. 

•  Solgte Tigerkæden i 
2012-13 til den svenske 
kapitalfond EQT. Tjente 
ifølge Berlingske Busi-
ness 1,3 mia. kroner på 
salget. Ved salget var 
kæden vokset til mere 
end 100 butikker i Dan-
mark og i 28 lande, her-
under USA og Japan.  

•  Er i dag involveret i  
hoteldrift og driften af 
det moderne forsam-
lingshus Absalon på  
Vesterbro. 

•  Købte Danidas tidligere 
kursuscenter Hornbæk-
hus og Villa Strand i 
2015 for at drive dem 
som hoteller. 

•  Købte Søkvæsthuset på 
Christianshavn i 2015.

lende sum af halvanden milliard kroner. 
Og når man spørger, hvorfor han bruger 
sine penge på at skabe et moderne for
samlingshus, kommer han hurtigt til at 
tale om værdier. For selvom butikskæden 
Tiger i sin tid blev skabt for at tjene penge, 
er det ikke det, der i dag er sagens kerne 
for den 57årige forretningsmand. 

”Jeg startede med at lave forretning for 
at tjene penge. Men det er ikke det, der 
driver mig i dag. Lige nu er kirken en un
derskudsforretning, selvom målet er at 
det skal løbe rundt og være økonomisk 
bæredygtigt. Men først og fremmest øn
sker jeg at skabe et rum, hvor folk kan 
være sammen på tværs af alder, kultur 
og nationalitet. Og det skal have en let  
tilgængelighed. Derfor er der aftensmad 
til 50 kr. og kaffe til ti kroner. Dybest set 
handler det om, at hvis du kan komme 
her og være sammen med dine kære,  
dit barn eller dine forældre, så frigør det 
nogle vigtige værdier. De sociale værdier 
er enormt vigtige, det at være sammen 
med andre er enormt vigtigt.”

På lige vilkår
Lennart Lajboschitz giver med iver flere 
eksempler på hvordan Absalons mange 
aktiviteter skaber nye relationer og for
bindelser. 

”For nylig havde vi en skakturnering, 
hvor en 80årig mand spillede mod en ti
årig dreng. Og så blev de venner, fordi de 
har en fælles interesse for skak. Det er vid
underligt. Vi har en opgang i en ejendom 
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2 PERSONER, SOM  
HAR HAFT BETYDNING 
I MIT ARBEJDSLIV

Simon Sinnek 
Forfatter til bogen Start  
with Why. Jeg så ham på  
Ted Talks, og det var en stor 
be frielse. Han satte ord på 
nogle af de tanker, jeg selv 
har haft.

Se hans foredrag på ted.
com under titlen how great 
leaders inspire. 

Steve Jobs
Medstifteren af Apple har 
også betydet meget for mig. 
Han er en spændende per-
son. For ham handlede hans 
forretning ikke kun om tekno-
logi. Det handlede om bru-
gerflader og hvad den betød 
for mennesker.
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som kommer hver torsdag og spiser og 
spiller banko, og de kendte ikke hinanden 
før de begyndte på det. Vi havde også en 
syrisk aften hvor syriske flygtninge kom til 
syrisk mad og musik. De syriske flygtninge 
skulle betale fuld pris. For vi vil ikke have, 
at de skal være ofre. De skal være her på 
lige vilkår med alle andre, vi vil skabe et 
fællesskab på lige vilkår.”

Dejlig barndom i Eberts Villaby
Drømmen om det store fællesskab kan 
lyde vidtløftig, men det er en gennemgå
ende rød tråd i det, Lennart Lajboschitz 
fortæller. Og ifølge ham selv stammer  
værdierne bl.a. fra barndomshjemmet på 
Amager, hvor han voksede op i 1960erne 
og 70erne. 

Lennart Lajboschitz voksede op i 
Eberts Villaby, en fredsommelig enklave 
midt mellem trafikerede færdselsårer og 
boligblokke. En oase af store, gamle vil
laer og grønne haver. Et sted hvor man 
kom hjem, smed skoletasken og løb ud på 
vejen og legede med de børn, der nu var.

”Det var en meget tryg opvækst. Jeg er 
vokset op i et kærligt hjem, med en mor  
og en far der stadigvæk den dag i dag hol
der af hinanden efter 69 års ægteskab. Min 
mor var 68’erpædagog, og jeg tror, jeg har 
lært nogle ting undervejs. Min far var for
retningsmand og havde kontor øverst i  
villaen. Forretningsforbindelserne spiste 
med til frokost, og der blev talt forretning 
rundt om spisebordet, men det var ikke 
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Med tre velfungerende 
Tiger-butikker i 1996 
udtalte Lennart Laibo-
schitz et stærkt ønske: 
I løbet af blot tre år 
skulle kæden vokse til 
36 butikker. Og det 
lykkedes, for i 1999 var 
antallet oppe på 40.
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MODERNISERING AF 
CAROLINESKOLEN
Lennart Lajboschitz støtter 
en gennemgribende mo-
dernisering af Carolinesko-
len, den jødiske skole, som 
blev grundlagt i 1805 og 
som i dag ligger på Øster-
bro. Den skal igennem en 
både ydre og indre forny-
else. Det betyder at Caro-
lineskolen får nye lokaler  
og flytter til det tidligere 
Københavns Seminarium 
på Strandvejen i efteråret 
2016. Samtidig bliver der 
tilført flere lærerkræfter. 

”Vi hjælper med at lave  
Carolineskolen om til en 
skole, som skal være fuld-
stændig fantastisk. Jeg  
mener, at det, der foregår  
i mange skoler lærer børn 
at disconnecte med sig 
selv. For hele samfundet er 
bygget op omkring nogle 
autoriteter, der siger, at 
hvis du ikke laver det her  
og får de her karakterer, så 
bliver du nok ikke til noget. 
Og den motivation er ikke 
god for børn. For de er ikke 
ægte motiverede for det, 
de laver. Det synes jeg  
næsten er kriminelt, og 
derfor vil jeg gerne støtte 
skolen i dens bestræbelser 
på at ryste posen og tænke 
skole på en ny måde.” 

meningen, at jeg skulle lave forretning. 
Min vej gik mere i retning af noget kunst
nerisk, men sådan skulle det ikke blive.”

Den unge Lennart var optaget af poli
tiske og eksistentielle betragtninger og 
nød at fordybe sig i diskussioner med 
sine forældre. 

”Jeg var meget filosofisk anlagt. Og  
jeg sad tit ud på natten sammen med 
mine forældre og diskuterede. Dengang  
i 70erne talte man meget politik, og jeg 
var meget optaget af, hvorfor tingene var, 
som de var. Hvorfor samfundet er bygget 
op som det er, hvor nogle har mange 
penge og andre har så få. Og jeg tænkte, 
jamen, det virker jo ikke.”

Solgte paraplyer på 
kræmmermarkeder
Lennart Lajbocshitz’ far solgte alskens 
ting, lige fra skydeblomster og duge til 
lynlåse, bælter og seler. Da han en dag 
stod med et parti defekte paraplyer til
bød han Lennart at overtage partiet.  
Det var i starten af 1980erne, Lennart  
og hans kone Sus var nygifte og åbne  
for nye ideer. 

”Så vi bar 40 sorte affaldssække med 
paraplyer op i vores lille lejlighed på 
femte sal på Nørrebro, og reparerede  
dem med nål og tråd. Vi stillede os ned  
på loppemarkedet på Israels Plads, og  
en dag mens jeg var ude og købe morgen
brød, solgte Sus to paraplyer til 15 kroner 
stykket. Det var jo hele 30 kroner! Så om

favnede vi hinanden og sagde, verden til
hører os! Og så blev vi kræmmere.”

Sortimentet blev udvidet med solbril
ler til de regnfri dage, og parret rejste 
omkring fra marked til marked og solgte. 
Langsomt blev forretningen udvidet og i 
1988 åbnede butikken Zebra på Islands 
Brygge. Åbningstilbuddet var paraplyer 
til en krone. 

”Vi skulle jo have folk IND i butikken, 
og det lykkedes. Folk stod i kø langt ned  
af gaden, og på en halv time tjente vi det 
tabte ind, fordi de købte alt muligt andet. 
Det blev en succes, vi kunne leve af det, 
og vi behøvede ikke at tage på kræmmer
marked mere, nu hvor vi havde fået 
børn.”

En fodbold er ikke bare en bold
Butikken voksede, flere kom til og blev  
til kæden Tiger, som i dag består af godt 
650 butikker over det meste af verden. 
Den er ikke længere i grundlæggerens 
hænder: For tre siden solgte Lennart 
Lajboschitz 70 procent af forretningen  
og er siden trådt helt ud af ledelsen. 

Men når man spørger manden bag Ti
gerdynastiet om årsagen til den store suc
ces, svarer han med sikker stemme, at det 
selvfølgelig handlede om at tjene penge.  
I begyndelsen. Men senere indså han, at 
uanset om der lå tegnegrej, gavepapir, ha
vehandsker eller minebordtennis på hyl
derne, var der en gennemgående tanke 
bag det hele. Han kalder det en mission. 

Og jeg stiller mig rimelig tit 
op på en ølkasse og siger: 

Hey venner, kom så! Vi er i gang 
med at lave en revolution.
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”Vi ville berige folks tilværelse. Vi ville 
sælge varer, som frigør nogle værdier. 
Når vi solgte en plastikfodbold, var det 
ikke bolden i sig selv, der var interessant 
for os. Det spændende er, at den giver 
dig en mulighed for at gå ud og spille  
fodbold med din søn. Det samme gælder, 
når vi sælger dig et tæppe. Vi vil gerne 
have, at du går ud og sætter dig på tæp
pet i parken med dine venner. Tigers 
trick var, at vi tog nogle funktionelle va
rer og gjorde dem til emotionelle varer. 
For vi er ikke bare mennesker, der spiser 
og forplanter os, og så er det det. Vi er 
mennesker, der gennem relationer med 
andre kan løfte os selv til kærlighed. Og 
når vi sælger et stearinlys er dens funk
tion at give lys. Men vi håber, at du vil 
tænde det, når du har gæster. Det er den 
berigelse af tilværelsen, som vi hele tiden 
arbejdede med. Er du med?”

Du skal leve din værdier ud
Mens Lennart Lajboschitz forklarer om 
tankerne bag hans tidligere forretnings
kæde, sidder han roligt på sin stol midt  
i kirkerummet og forklarer med fast og 
behagelig stemme og koncentreret blik. 
Han holder øjenkontakten, sikrer sig, at 
lytteren er med på hans tankegang. Han 
er opmærksom. Og da en ung mor bak
ser med at få et grædende barn ud mel
lem langbordene, er han der som et søm. 
Skal du have hjælp? Kvinden klarer sig 

Jeg prøver  
på en stille 

og rolig og folkelig 
måde at åbne
nogle døre for folk.

selv og han samler straks interviewtråden 
op igen. 

”Sociale værdier er enormt vigtige.  
Det at være sammen er enormt vigtigt. 
Og med Tiger ville vi ramme noget i dig, 
som fik dig til at blive aktiv og til at leve 
dine handlinger ud. Og det er nøjagtigt 
det samme, vi vil med Absalon.”

Revolution fra ølkassen
Selvom den tidligere kirke har en daglig 
leder, som står for driften, kommer Len
nart Laiboschitz ofte forbi kirken og spi
ser middag eller hygger sig med venner 
og familie. Hans kone Sus og hans ene 
datter er også ansat på stedet. Men som 
øverste leder er han den, der sætter ret
ningen. 

”Jeg holder kursen og målrettetheden 
og jeg motiverer personalet. Jeg siger, 
nej, det der skal vi ikke lave, for det fal
der uden for vores mission. Og jeg stiller 
mig rimelig tit op på en ølkasse og siger: 
Hey venner, kom så! Vi er i gang med  
at lave en revolution. Det her er en fanta
stisk mulighed og et fantastisk projekt. 
Tænk, at vi har fået mulighed for at gøre 
det sammen! Den mulighed må vi gribe. 
For vi ved hvorfor verden ser ud, som 
den gør. Så det gælder om at følge det 
fantastiske i at vi har mulighed for at  
gøre noget, som faktisk betyder noget  
for andre mennesker.” 

Forsøg med ny boform
Lennart Lajboschitz har gang i mange  
andre projekter. Han har bl.a. købt ejen
dommen Søkvæsthuset på Christians
havn, som skal være et eksperiment  
omkring boformer. Og som i Absalon  
går han ind i projektet uden en færdig 
opskrift, men med en åben og eksperi
menterende tilgang. 

”Jeg prøver på en stille og rolig og fol
kelig måde at åbne nogle døre for folk. 
Prøv lige og se her, var det ikke noget  
for dig? Er det her ikke et sjovt arrange
ment? Kan vi gøre noget, som inspirerer 
dig? Som du ikke vidste fandtes, men 
som beriger dit liv omkring noget socialt? 
For det, der driver lykke, er i høj grad de 
sociale relationer. Det er det, det handler 
om. I hvertfald for mig.” 

Cathrine Huus er freelancejournalist
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Har din skole 

Styr på 
Sundheden?
...ellers kan den få det!
Styr på Sundheden tilbyder en struktureret ramme og en køreklar 
årsplan, så sundhedsundervisningen ikke ryger i glemmebogen.

Læs mere på styrpaasundheden.dk og kontakt projektleder 
Chris Roholt / e-mail: cro@skoleidraet.dk Tlf.: 2060 3055

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, 
som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det 
overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig 
mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

IntroduktIonS-kurSuSBliv introduceret til Styr på Sundheden og idéen bag 
aktiv sundhedsundervisning. Hør hvordan din skole kan 

få sat det obligatoriske, men timeløse emne ”Sundheds- 
og seksualundervisning og familiekundskab” i system.kurset udbydes til en spotpris på 1.500 kr. til de første 10 skoler, der tilmelder sig. Skolen kan stille med et ubegrænset antal lærere/pædagoger eller andet relevant personale.



  I bestræbelserne på at have et 
medlemssystem med så korrekte medlemsop
lysninger som overhovedet muligt, opfordrer 
Skolelederforeningen sine medlemmer til at gå 
ind på hjemmesiden under ”Min side” og bruge 
små 5 minutter på at sikre, at ens oplysninger 
svarer til virkeligheden. Gør det gerne nu.

Mange TAK siger foreningen, for det er utro
ligt vigtigt for, at der kan blive sendt målrettet 
information ud til særlige grupper, at man kan 
kontakte alle direkte pr. mail, adresse og tele
fon, få hurtige tilbagemeldinger, udarbejde sta
tistikker om antal medlemmer, medlemskate
gorier etc. 

Hovedparten af lokalformændene er des
uden koblet på systemets administrationsdel, 
så man også lokalt kan få fuldt opdaterede 
medlemslister. Dermed får lokalforeningerne 
et klart overblik over den lokale medlemssta
tus er og kan let kontakte alle medlemmer i  
lokalområdet.

Det går fremad med at få opdateret forenin
gens pt. 3660 medlemmers oplysninger. Lige 
nu har over 1.500 medlemmer besøgt ”Min 
side”. Det er flot, men ikke nok, da vi mangler 
mindst halvdelen, og det ambitiøse mål er, at 

tæt ved ALLE medlemmers oplysninger i  
løbet af 2016 er korrekte.

Let at tjekke og rette
Systemet er en brugervenlig elektronisk plat
form, der giver medlemmerne en let mulighed 
for selv at indberette jobskifte, arbejdsplads, 
adresseændring m.m. Så har du ikke allerede 
opdateret dine medlemsoplysninger, så skynd 
dig derind. Det er let at gøre – ellers kontakt  
sekretariatet.

Gå ind på hjemmesiden og find ”Min side” 
øverst til højre, gå derefter ind og tjek og ret.  
I systemet er oversigt over kontingentindbeta
linger, der er mulighed for at hakke af, om 
man vil modtage bladet fysisk eller ej samt 
valgmuligheder for stillingskategorier og andre 
stamoplysninger

 Første gang, du går ind, opretter du dig 
med mail og et kodeord, og det er selvfølgelig 
foreningens store håb, at du som medlem lø
bende vil opdatere dine oplysninger, når der 
sker ændringer i mail, dit job, adresse mv. 

TAK igen! 

Michael Diepeveen er redaktør 

TOP-10 
Lokalforeninger, hvor flest 
medlemmer (i %) har besøgt 
siden:

1. Vesthimmerland 79 %
2. Nyborg 64 %
3. Rebild 63 % 
4. Rudersdal  61  %
5. Randers 60 %
6. Horsens 60 %
7. Hørsholm 58 %
8. Slagelse  57 %
9. Fredericia 56 %
10. Ringkøbing-Skjern 56 %

Som rosinen i den gode ende 
ligger også Aalborg med knapt 
56 % opdateringer. Kun 18 lo-
kalforeninger har til dato haft 
en besøgsrate på over 50 %, 
mens resten altså ligger mid-
delmådigt og nedefter. 

Kilde: Udtræk pr. 1. juli 2016.

DET KAN BLIVE

SPØRG IKKE KUN, HVAD FORENINGEN KAN GØRE FOR DIG, MEN HVAD DU KAN 

GØRE FOR FORENINGEN. HAR DU FX VÆRET INDE OG TJEKKE DINE PERSONLIGE 

DATA I MEDLEMSSYSTEMET?

Af Michael Diepeveen  •  Illustration Skærmdumps

BEDRE
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Kontakt 
Lars Due Hansen, Salgskonsulent
7643 4436 · lrhae@arlafoods.com 
for rådgivning om sortiment,  
placering og servicering.

Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

VI KOMMER MED 
AUTOMATEN.
I BESTEMMER 
INDHOLDET. 

Lange skoledage. Den lille sult.  
Med en Arla Breaktime automat får 

både elever og lærere adgang til lette 
mellemmåltider på skolen hele dagen. 
Vi kommer med automaten, og I sam-
mensætter selv jeres eget sortiment 
af Arla on-the-go produkter plus egne 
varer som fx frugt, sandwich og sunde 
snacks, så det hele passer til skolens 
sundhedspolitik. Så kan både elever og 
lærere få lette, lækre mellemmåltider 
– også når kantinen eller skoleboden 
er lukket. Der betales med mønter, 
kort eller via app, og overskuddet går 
til skolen. 

Sammensæt et sortiment, der passer 
til skolens sundhedspolitik. Arla  
on-the-go sortimentet omfatter både 
forfriskende drikke og hurtige,  
lette mellemmåltider. En hylde er 
reserveret til jeres egne produkter. 
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 Siger man ledelsesuddan-
nelse og videreuddannelse for skole
ledere, tænker de fleste nok på toårige  
diplom eller masterforløb, der inddrager 
empiri og deltagernes erfaringer, men 
ofte mest er en indføring i ledelsesteori 
med traditionel undervisning, mange op
gaver og eksaminer. 

Det prøver Odense kommune med 
Odense Skolelederforening i spidsen og  
syv millioner i støtte fra A.P. Møller Fon
den nu at gøre på en ny måde. Fra udgan
gen af 2015 er kommunens pt. 33 øverste 
skole ledere og 80 mellemledere på vej gen
nem et toårigt ledelsesudviklingsforløb. 

”Vi vil i en kombination af sparring, 
coaching og ledernetværk understøtte, at 
skolelederne får realiseret reformen”, si
ger næstformand i Skolelederforeningen 
Dorte Andreas, der som tidligere formand 
for Odense Skolelederforening har været 
initiativtager til projektet. Hun har været 
med til at designe indhold, processer og 
forløb samt ikke mindst skaffe fondsmid
lerne – for uden dem, ingen større projek
ter, da Odenseskolerne længe har været 
ramt af besparelser. 

Af Michael Diepeveen • Foto Hung Tien Vu

UD FRA ET ØNSKE OM AT KVALIFICERE LEDERSKABET  

PÅ KOMMUNENS SKOLER OG SOM OPFØLGNING PÅ  

DEN AKTUELLE LEDELSESSITUATION, ER ODENSE SKOLE- 

LEDERFORENING SAMMEN MED FORVALTNINGEN, 

KONSULENTER OG FORSKERE VED AT GENNEM- 

FØRE ET NYT, STORT LEDELSESPROJEKT.
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”De mange opgaver og en dårlig øko
nomi præger vores virkelighed, og på 
den baggrund har der været behov for at 
tænke ledelsesudvikling på en ny måde. 
Skoleledernes arbejdsmiljø er presset af 
reformen, nye strukturer, inklusion, for
ventninger fra forvaltning, medarbejdere 
og forældre, og der er ikke få af mine le
delseskollegaer, der har været på kanten 
af at sige stop”, siger hun. 

Hun peger også på, at skoleledelserne  
i Odense er ambitiøse på børnenes vegne. 
På trods af de mange udfordringer vil 
man skabe faglige og sociale læringsmil
jøer med høj kvalitet og opnå, at alle  
elever trives og bliver så dygtige, som  
de kan. 

Dorte Andreas indgår i projektledelsen 
sammen med kommunens udviklings
chef i B&Uforvaltningen Lene Nygaard, 
der har realiseringen af skolereformen 
som sit ansvarsområde, og Lars Peter 
Nielsen, som er indehaver af konsulent
firmaet Reflex. Han står i spidsen for en 
konsulentgruppe, der tager sig af træ
ning, sparring og uddannelse af skole
lederne.

Lederudvikling på egne præmisser
Der er selvfølgelig generelle elementer i 
kompetenceudviklingsforløbet, men el
lers tages der udgangspunkt i skoleledel
sernes konkrete opgaver og problemstil
linger.

”Det er centralt, at skolelederne tileg
ner sig ny viden, men det væsentligste  
er, at de selv og i samarbejde med andre 
skaber den viden, de vil få brug for. For
løbet indebærer derfor, at de enkelte le
delsesteams på skolerne og de tværgå
ende netværk definerer, hvilke indsatser 
de vil sætte i gang, hvilke virkninger det 
kan have, og selv løbende evaluerer pro
cessen”, siger Lars Peter Nielsen. 

Som forberedelse af projektet har man 
direkte spurgt skolelederne, hvad de har 
brug for. Altså en proces, hvor kommu
nen har involveret sine ledere. Dorte  
Andreas fortæller:

”På et bestyrelsesseminar i Odense 
Skolelederforening for et par år siden  
sad vi og kiggede på hinanden, efter vi 
havde drøftet reform, økonomi og vores 
bekymring om, hvad pokker vi kunne 
gøre ved arbejdspresset. Så det var for  
os et spørgsmål om vores arbejdsmiljø 

ROBUSTHED SKABES SAMMEN 
Projektet ”Kvalificering af skolernes 
lederskab. Udvikling af professionelle 
ledelsesfællesskaber, der fremmer 
læring og trivsel på folkeskolerne i 
Odense” har som mål at styrke:

• Den enkelte skoleleders lederskab,  
så det bliver robust og i stand til 
at lede forandringerne med et  
strategisk  overblik.

• Skolernes ledelsesteams, så de 
 ar bejder med et målrettet strate-
gisk  udviklingsperspektiv, der er 
kendetegnet af ledelsesmæssig 
effektivitet og en  understøttende 
tilgang indbyrdes og i forhold til 
medarbejderne.

• Kvalificerende og ressourcegiv-
ende læringsnetværk, der giver  
og formidler inspiration i forhold 
til ledelse af skolereformen.

En ambitiøs satsning, hvor uddannelsen 
er praksisnær med fokus på at blive 
bedre til at tackle de udfordringer, der 
er i skolernes dagligdag og med refor-
men. Og hvor der er afsat mange timer 
og resurser til at gå tæt på både den  
enkelte leder og ledelsesteamene.

”Vi vil gerne oparbejde en vis robusthed 
blandt vores ledere. Ikke så man bliver 
nogle pansrede mennesker, hvor alt  
glider af, eller hvor man selv bærer alle 
forventninger på sine skuldre. Men ro-
busthed forstået som overskud og inte-
gritet, hvilket ikke gælder den enkelte så 
meget som, at det  skabes i fællesskab – 
så vi får en robust orga nisation, der kan 
klare de udfordringer, der er i en kom-
pleks dagligdag”, siger Lene Nygaard.

”Robusthed er lidt af et modeord, men 
det er med i projektet, da det er vigtigt, 
at man ikke er for sårbar, når der sker 
noget overraskende. Ledere må kunne 
have is i maven. Man skal kunne agere 
professionelt, og robusthed er derfor 
noget, vi søger at bygge op individuelt,  
i lederteamet og i hele organisationen,” 
tilføjer Lars Peter Nielsen.

som ledere, om hvordan vi kunne hånd
tere opgaverne på en anden måde og tale 
om det sammen på nye måder”.

Foreningen holdt nogle medlemsmø
der, hvor det var et tydeligt ønske, at der 
skulle gøres noget. Og der var ikke flere 
diplommoduler, der blev efterspurgt. 
Der blev kimen til det nuværende udvik
lingsforløb lagt med fokus på et mere 
praksisnært og anvendelsesorienteret 
indhold. 

”Det var også der, at vi greb fat i de er
faringer, som nogle af skolelederne i for
vejen havde gjort sig ved at have brugt 
ekstern konsulenthjælp til at sparre med, 
og hvor vi som forvaltning må erkende, 
at vi ikke har manpower til at rykke ud 
på samtlige skoler. Vi hørte, at det havde 
været positivt og kunne styrke ledel
serne”, siger Lene Nygaard.

Som projektet er bygget op, deltager 
de øverste skoleledere i et individuelt 
sparringsforløb med en konsulent på op 
til i alt 15 sessioner af 1 ½ times varighed. 
Sessionerne tilrettelægges med afsæt i 
den konkrete ledelsessituation med hen
blik på at bevidstgøre, udvikle og træne 
skolelederen i rollen som leder af ledere.

Skolernes ledelsesteams deltager sam
men i et udviklingsforløb på gennemsnit
ligt 4 ½ dag. Opgaven er her at løfte de 
kollektive ledelseskompetencer, skabe  
effektive ledermøder og dygtiggøre ledel
serne i det strategiske ledelsesarbejde. 
Samtidig er intentionen at løfte niveauet 
for samspil, dialog, refleksion og fælles 
ageren i ledelsesteamene.

Forløbene baserer sig på evidensbase
ret praksis og har en læringsramme, som 
er gennemgående for alle projektets ind
satser, og som tager afsæt i principperne 
for aktionslæring. Men der er ikke tale 
om ét færdigt koncept, som bredes ud 
over alle 36 skoler, men om sparring og 
rådgivning, der tager udgangspunkt i de 
udfordringer med reformen, man ople
ver på stedet.

”Eftersom det er meget forskellige sko
ler, er det vigtigt at differentiere. Det er 
vigtigt at møde skolelederne dér, hvor  
de er i forhold til at kunne realisere refor
men og løfte deres opgave på skolen, le
derteamet og alle de målopfyldelser, der 
er”, siger Lars Peter Nielsen.

Altså en systematiseret form for hjælp 
til selvhjælp, hvor skoleledelsen i en di
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den nye folkeskole – syv ledelsesfelter  
for skoleledelser og forvaltninger”, som 
UVM udgav sidste år, og hvor der beskri
ves en række kompetence, videns og 
færdighedsmål for skoleledere. 

Projektet bygger desuden på tankerne 
i Leadership Pipeline om det fokus, der 
kan være på forskellige ledelsesniveauer, 
fx når man er leder af ledere eller leder 
af medarbejdere, og med særlig opmærk
somhed på de udfordringer, der er på de 
to niveauer. 

Det forventes af skolelederne, at de bli
ver bedre til at lede strategisk. Herunder 
bruge organisations og ledelsesmodeller, 
sætte mål, sikre kvalitet, prioritere resur
ser, distribuere ledelse og ansvar for  
koordinatorer, vejledere, teams og mø
defora. Mange opgaver altså – og også 
derfor skal det nye lederskab i Odense 
ikke alene udvikle sig individuelt. Intenti
onen er at skabe et fælles ledelsesgrund
lag og en stærk, sammenhængende vær
dikæde for hele skoleledelsen.

I stedet for at fjerne skole
lederne fra deres  arbejde for 

at blive  klogere, sættes de til at blive 
klogere på det, de arbejder med
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen

rekte kobling til deres aktuelle og fremti
dige situation arbejder målrettet med re
formen, får holdt sammen på driften og 
skoleårets planlægning, og også selv får ar
bejdet videre med deres ledelsesudvikling. 

En ledelses- og læringskæde 
Tanken er at styrke den organisatoriske 
læringskæde fra skoleledere via medar
bejdere til elever, og dermed sikre opfyl
delsen af reformens mål. Her er der bl.a. 
hentet inspiration i hæftet ”Ledelse af 

KVALIFICERING AF SKOLERNES LEDERSKAB
Projektplan 2015 2016 2017

E F T E R Å R F O R Å R E F T E R Å R F O R Å R E F T E R Å R
Opstart af projektet
Rammesætning, konkretisering og forankring
Information og kommunikation
Introduktionsmøder og præsentation
Sparringsforløb for skoleledere
Introduktion, mål- og rammesætning
Gennemførelse af sparringsforløb
Afslutning og læringsopsamling
Udviklingsforløb for skolernes ledelsesteam
Introduktion, mål- og rammesætning
Løbende opstart af forløb
Afslutning og læringsopsamling
Lærings- og ressourcenetværk for skoleledere
Introduktion, mål- og rammesætning
Opstart og facilitering af netværk
Afslutning og fortsættelse som selvfaciliterende netværk
Lærings- og ressourcenetværk for souschefer og afdelingsledere
Introduktion, mål- og rammesætning
Opstart og facilitering af netværk
Afslutning og fortsættelse som selvfaciliterende netværk
Fælles netværkssamlinger for alle ledere
Formidling, møder, status og opsamling
Møder i styregruppe, projektledelse og konsulentgruppe
Statusmøder skolelederforening
Læring og opsamling af sparring og udviklingsforløb
Evaluering og formidling
Administration
Projektstatus og udbetaling
Revision, rapport og projektregnskab
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Lene Nygaard, Dorthe Andreas, og 
Lars Peter Nielsen drøfter de nye net-
værk. Skoleledere og lederteamene 
har også brug for nogle rum, hvor 
de kan lukke deres frustrationer ud, 
og læsse af, men endnu bedre gå ud 
af døren med nye ideer med et kon-
struktivt: OK, nu ved vi, hvad vi vil …
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Nye, åbne og refleksive rum
De konsulenter, der er knyttet til projek
tet, er udvalgt efter, at de har ledelseser
faring, organisationspsykologisk erfaring 
og forståelse for at være i en skolesam
menhæng. De skal kunne skabe tillid, 
men også gå ind og udfordre både skole
ledere og deres lederteam. Og selv om  
de rum, der er etableret med netvær
kene, fungerer godt, er det noget, der 
skal læres.

”I begyndelsen slås man lidt med at 
finde ud af, hvad er det at være et net
værk, hvad man vil bruge tiden til, og 
hvordan man får sat en rigtig dagsorden. 
Men det står også hurtigt klart, at man 
får meget ud af det. Bare det at komme 
ud på hinandens skoler, få præsenteret 
det man arbejder med og den erfarings
udveksling, der sker, giver meget på kort 
tid”, siger Lars Peter Nielsen.

De åbne og refleksive rum giver dog an
ledning til andre overvejelser. Mange skole
ledere er rigtig gode til at snakke, men ikke 
sjældent også så ordrige, at fokus fortaber 
sig. Og selv om skolefolk er udadvendte, 
passer de naturligt nok også på sig selv. 

”Det er vi OBS på. Hvis deltagerne ikke 
tør blotte sig et eller andet sted, får de 
ikke nok ud af det. Men det er samtidig  
et fortroligt rum, som er svært at for
ankre i forvaltningen og i forhold til den 
interesse jeg har som chef i, hvad der 
sker og ikke sker. Der er nogle etiske 
overvejelser om, hvad der egner sig til  
at blive delt, hvor vi skal finde en ba
lance”, siger Lene Nygaard.

”Det er også derfor, at vi arbejder efter 
Leadership Pipeline tanken om, at det 
ikke altid er de samme ledelseskompe

Vi skal prøve at gå fra 
at hoppe fra tue til tue 

til at have steder, hvor man ser 
helheder,  og hvor man tænker 
i længere processer
Lars Peter Nielsen, organisationspsykolog, Reflex 

med deltagelse af skoleledere fra andre 
kommuner på Fyn.

Formålet med netværkene er at eta
blere kompetenceudviklende relationer 
på tværs af skolerne, så viden og erfarin
ger om tiltag og processer deles og gøres 
til genstand for fælles læring. Det er in
tentionen at skabe vedvarende kollegiale 
fællesskaber, der kan yde hjælp og støtte 
i ledelsesarbejdet på lang sigt.

”Vi vil realisere reformen gennem god 
ledelse. I den forbindelse arbejder vi 
med at skabe et antal refleksionsrum, 
hvor man som skoleleder, som lederteam 
og netværk får plads og tid til hæve sig op 
over dagligdagen, og hvor der er plads til 
at fastholde oplevelser og tænke i helhe
der. Noget, der er vanskeligt, når man er 
under pres og let bliver praksisoriente
ret”, siger Lars Peter Nielsen.

Indholdet på netværksmøderne spæn
der fra teoretiske oplæg og drøftelser, 
over videndeling og erfaringsudveksling, 
til supervision og sparring på ledelses
mæssige problemstillinger. Man finder 
sammen overskrifterne og laver dagsor
denen. I opstarten fastlægges de enkelte 
netværks mål og rammer i samspillet 
mellem deltagerne og konsulenten. Se
nere forventes de at være selvkørende.

På samme måde er en række tværgå
ende netværk for skolernes souschefer 
og afdelingsledere allerede sat i gang. 
Formålet er at styrke afdelingsledernes 
kompetencer til varetagelse af rollen som 
leder af medarbejdere med fokus på coa
ching, motivation, feedback og evalue
ring i arbejdet med realisering af re
formen. Endelig bliver der afholdt 
netværkssamlinger for alle ledere.

Forventningen til de enkelte skolers le
delsesteam er, at teamsamarbejdet bliver 
mere læringscentreret, målstyret og hand
lingsorienteret. Samarbejdet skal være 
konstruktivt og møderne effektive, lige
som at ledelsesteamet skal mestre brugen 
af videnskabelige, databaserede modeller 
som grundlag for udførelsen af det ledel
sesmæssige arbejde.

De forventede resultater i forhold til 
skolernes afdelingsledere er, at de kom
petent kan lede medarbejdernes udvik
ling med styr på målsætninger, under
støttelse, sparring og feedback. Og at de 
endnu bedre kan håndtere problemstil
linger gennem refleksive og dialogiske 
samtaleformer. Og at afdelingslederne 
kan rammesætte dette videre i forhold  
til lærerteams, udvalg og aktiviteter.

I sidste og vigtigste ende er målet, at le
dernes ageren og virke får en afsmittende 
effekt på eleverne, så deres dygtighed og 
faglighed fremmes. Som man ved, fortæl
ler forskningen, at skal børn lære og trives 
bedre, så må der satses på skoleledelsen. 

Eleverne vil derfor løbende modtage 
feedback på deres læringsproces, samtidig 
med at der stilles høje forventninger til 
dem. De skal føle sig inkluderet i fælles
skabet og have gode relationer til lærere 
og pædagoger. Og i den forbindelse er der 
i projektet naturligvis også et kontinuer
ligt fokus på personalet og deres kompe
tenceudvikling, trivsel og læring.

Netværk, der binder sammen
Dette efterår etableres der et antal for
pligtende lærings og resursenetværk for 
de øverste ledere. Hvert netværk består 
af 6-8 skoleledere sammensat på tværs og 
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tencer, man skal bruge på forskellige ni
veauer. Det er jo i dag mest den øverste 
skoleleder, der har kontakten til forvalt
ningen, mens mellemlederne kun har det 
i mindre grad. Der giver netværkene og 
de fælles møder nye muligheder for at 
erfaringsudveksle og ytre sig på kryds  
og tværs”, siger Dorte Andreas. 

Overførselsværdi indad og udad
Selv om udviklingsprojektet ikke har afle
veringer og eksaminer, og skolelederne 
ikke bliver hørt i pensum, gennemføres 
det ikke uden en løbende opfølgning. Det 
sker på et indsatsteoretisk grundlag, der 
er en metode som bl.a. Evalueringsinsti
tuttet har udviklet, og hvor skolelederne 
også bruger en Learning Log og en Drop
box til at følge deres progression i relation 
til forløb og målsætninger.

Erfaringer, materialer og viden samles 
altså op – og deles. Det sker også ved, at 
udviklingsforløbet følges af en forsker
gruppe på Syddansk Universitet, der sik
rer dokumentation, analyse og evalue
ring af projektet. Forskerne skal se på, 
om der kan skabes ny viden om, hvordan 
kompetenceudvikling for skoleledelser 
hensigtsmæssigt kan organiseres og gen
nemføres.

”Vi håber, at vores lederudviklingsfor
løb, følgeforskning og metode kan danne 
model, så den kan bruges andre steder. 
Det er jo ikke den traditionelle uddannel
sestænkning vi følger, men en anden slags 
kobling af teori og praksis. Skolelederne 
er i forvejen dygtige i teorien og har jo 
masser af erfaring – det, der mangler, er 
ofte de tætte relationer og fora, hvor det 
er muligt at få omsat den viden, man al
lerede har”, siger Lars Peter Nielsen.

”Vores skoleledere er veluddannede. 
De fleste har en diplom eller master og 
ved rigtig meget, vi ikke behøver at for
tælle dem. Udfordringen er at få omsat 
sin viden til sin ledelsespraksis og bruge 
den til at forandre og forny. Og her tror 
jeg, at vores projekt kan gøre en forskel, 
så alt det man ved ikke forbliver ord 
oppe i hovedet, men bliver til handlin
ger”, siger Lene Nygaard.

Forskergruppens løbende opsamling 
af, hvad der virker og har effekt, trækkes 
sammen med konsulenternes iagttagelser 
ind i de interventioner, og i styregrup
pens projektledelse for at sikre, at pro
jektet er på sporet. På den måde gives 
der feedback på netværksmøder og fæl
les møder. Og det indgår også i sparrin
gen og coachingen af den enkelte skole
leder og teamene. 

Nu, hvor der er gået et trekvart år,  
tyder tilbagemeldingerne på, at projektet 
er modtaget positivt af de odenseanske 
skoleledere. Også selv om det sker i en 
travl hverdag, hvor de ret beset er pålagt 
at finde tiden til endnu en opgave, og 
hvor man oveni kommer endnu tættere 
på lederkollegaernes professionelt og til 
dels privat. Hvad har reaktionen været?

”Det er jo individuelt i team og net
værk, hvordan skolelederne sætter sig 
selv på spil og folder sig ud. Men jeg op
lever, at de fleste ser dette som en unik 
mulighed for at opdyrke sider af sig selv, 
man ikke normalt kan koncentrere sig 
om. Det kan give styrke i det komplekse 
og pressede arbejde, vi nok må sige, at 
der fortsat vil være nogle år frem”, slut
ter Lene Nygaard. 

Michael Diepeveen er redaktør

ER GODT I GANG
Formanden for Odense Skoleleder-
forening, Mohammed Bibi, der i 
foråret blev valgt efter Dorte An-
dreas, er indtrådt i projektledelsen 
og vurderer, at projektet ”Kvalifice-
ring af skolernes lederskab” er 
kommet rigtig godt i gang - både 
ude på skolerne og organisatorisk i 
Børn- og ungeforvaltningen. 

”Alle kommunens ledelsesteam 
er koblet til et konsulentfirma, og 
stort set alle er kommet godt i 
gang med at målrette og systema-
tisere de ledelsesmæssige indsat-
ser, man vil arbejde med på den 
enkelte skole. Parallelt med det 
gennemfører de øverste skole-
ledere et sparringsforløb med 
samme konsulentfirma, og det  
er min klare vurdering, at skole-
lederne har brugt forløbene ef-
fektivt til at kvalificere skolernes  
lederskab inden for eksempelvis 
folke skole reformens centrale  
ledelsesopgaver og -dilemmaer”, 
siger han. 

Herudover er alle afdelingsledere 
og souschefer blevet organiseret  
i selvvalgte netværk, og Moham-
med Bibi hører fra mange af mel -
lemlederne, at de er glade for net-
værkene, og at de oplever dem  
som givende og inspirerende re-
fleksionsrum.

Den åbenhed, der er i 
projektet, at hver enkelt 

skole  vælger, hvad det er for et 
mål, de vil arbejde med, giver 
meget frie  udviklingsmuligheder
Lene Nygaard, udviklingschef, Børn- og Ungeforvaltningen 
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gocook smagekassen
gratis madrejse til din skole

Lad eleverne lave sund mad fra hele 
verden og følg GoCook-ambassadør 
Mikkel Wejdemann på hans modige 
madrejse i undervisningsforløbet 
’GoCook til verdens ende’.

Læreren modtager et GRATIS undervis-
ningsforløb til 4-8 undervisningsgange 
i efteråret. I uge 43, 44 eller 45 kan 
læreren desuden hente en GRATIS* 
smagekasse med råvarer og opskrifter 
til 24 elever i den lokale Coop-butik.

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i 
madkundskab, samt egnet til tværfag-
lig og understøttende undervisning.

DER ER ÅBENT FOR TILMELDING 
PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
 FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

*NB: Læreren må påregne max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer.

GRATIS
undervisnings-

materiale og 

smagekasse!

130.000 
elever er allerede 

nu tilmeldt goCook 
smagekassen



 Vesterbro Ny Skole havde iværksat en 
test af indskolingselevernes faglige niveau i mate
matik, og overraskelsen var stor, da resultaterne i 
to af klasserne viste sig at være i bund. 

De to klasser havde samme lærer i matematik, 
en vellidt og engageret underviser, der ikke var ud
dannet matematiklærer, men havde erfaring med 
matematik fra en tidligere arbejdsplads. Kollega
erne havde ikke oplevet, at der skulle være noget 
fagligt galt, og der var ingen klager fra forældrene. 
Det førte til akut selvransagelse hos skolens ledelse. 
Særligt hos skolens leder, Susan Egehoved. 

”Jeg bebrejdede mig selv, at jeg ikke havde op
fanget det før. At der gik halvandet år, før vi opda
gede, at der var et problem. Vi troede, at vi havde 
et sikkerhedsnet under lærerne, men det var tyde
ligvis ikke fintmasket nok,” siger Susan Egehoved. 

Hun påpeger, at en lærer, der ikke varetager sin 
opgaver godt nok, måske er bedre til noget andet 

og kan have brug for hjælp til at komme videre 
med det. 

”Der er ikke nogen, der er dumme, dovne og 
uduelige. Folk gør det så godt, de kan, men de kan 
have brug for hjælp. Hvis vi havde fået en vejleder 
på før, kunne det have været løst. I sidste ende er 
det jo et sikkerhedsnet under børnene og deres triv
sel, både fagligt og socialt,” siger Susan Egehoved. 

Nyt koncept udvikles
Løsningen skulle vise sig at blive til et helt nyt kon
cept for teamudviklingssamtaler på Vesterbro Ny 
Skole.

Idéen fik Susan Egehoved fra de årlige kvalitets 
og supportsamtaler med ledelsen i Københavns 
Børne og Ungeforvaltning. I de samtaler, hvor  
udgangspunktet er empiriske data, er formålet  
at indkredse konkrete udfordringer og bagefter 
fastlægge, hvilken support der er brug for.

SELVBEBREJDELSE. DET VAR SKOLELEDER SUSAN EGEHOVEDS FØRSTE REAKTION, DA 

DET STOD KLART, AT TO AF SKOLENS KLASSER FALDT IGENNEM I MATEMATIK. 

LØSNINGEN BLEV EN NY TYPE TEAMUDVIKINGSSAMTALER, DER SKAL GØRE DET 

LETTERE AT FANGE UDFORDRINGERNE I OPLØBET. 

Af Maria Stove  •  Foto Jacob Nielsen

FOKUSSAMTALER 
ER VORES SIKKERHEDSNET
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En konkret hændelse, hvor to 
klasser fik dårlige resultater i 
matematik, affødte konceptet 
’Faglige Fokussamtaler’ på 
Vesterbro Ny Skole. Det har 
givet ledelsen bedre føling 
med, hvordan klasserne ud-
vikler sig. Her ses skoleleder 
Susan Egehoved (tv) i sam-
tale med afdelingsleder Ma-
lene Wegener Knudsen (th).

plenum – aug 2016 31



Susan Egehoved oplever samtalerne 
som givende og konstruktive, og der
for slog det hende: ”Tænk nu, hvis vi 
kunne tage det koncept med ud på sko
len og bruge det i vores lærerteams”.

I forvejen havde Vesterbro Ny Skole 
medarbejderudviklingssamtaler, en år
lig teamudviklingssamtale og såkaldte 
klassekonferencer, som gik specifikt 
på resultaterne af de nationale test. 

Men intet af det var så målrettet og 
dialogbaseret, som det Susan Egeho
ved lagde op til ved at erstatte team
udviklingssamtalerne med et nyt kon
cept, kaldet faglige fokussamtaler, tre 
gange om året.

Resten af lederteamet var med på 
idéen, og de faglige fokussamtaler blev 
søsat i 2015. 

Ved de faglige fokussamtaler samles 
et årgangsteam om et fælles tema, og 
forud for mødet har medarbejderne 
fået relevante data udleveret, som bli
ver analyseret under samtalen. Det kan 
være uddrag fra trivselsundersøgelser, 
statistik over forældrenes besøg på in
tranettet eller resultater af faglige test. 

Det kan også være bløde data, som 
Susan Ege hoved kalder det, så længe 
fokus er på at få fakta på bordet og mi
nimere diskussioner på baggrund af 
sansninger og fornemmelser, hvilket 
der ellers kan være en tendens til i fol
keskolen. Formålet er at undgå gætte
rier og i stedet få helt klare tendenser 
lagt frem.

”Hvis data eksempelvis viser, at en 
4. klasse har meget aktive forældre på 
intranettet, kan det give anledning til 
en samtale om hvorfor. Måske gør læ
rerne i den klasse noget særligt for at 
motivere forældrene til at læse med på 
intra, og det kan de så dele med de an
dre lærere. Som ledelse betyder det, at 

vi kan få øje på mønstre eller forskelle 
på klasser,” siger Susan Egehoved.

Datausikkerhed er udbredt
For flere af lærerne har det været en 
kursændring at skulle arbejde så struk
tureret med empiri, derfor er det  
indtil videre ledelsen, der udvælger, 
hvilke data der skal drøftes. Og det er 
også en repræsentant fra ledelsen, der 
leder møderne.  

”Der er en udbredt datausikkerhed, 
når man ikke er vant til at arbejde på 
den måde. For mig har det også ofte 
været uigennemskueligt, hvad jeg 
kunne bruge de forskellige data til og 
hvornår. Det tror jeg, mange skole
ledere kan genkende. Derfor hjælper 
vi lærerne ved at plukke noget ud, så 
de ikke skal sidde og nørde det hele 
igennem selv, for det er et kæmpe ar
bejde”.

Hun understreger, at der er forskel 
på teams, og det gælder om, at kende 
sit team. Nogle vil gerne have hele ma
terialet udleveret, mens andre ikke kan 
overskue det. På sigt er det dog menin
gen, at medarbejderne selv skal lede  
de faglige fokussamtaler eventuelt ved 
hjælp af vejledere. 

”Om et til to år har lærere og pæda
gogisk personale mødt de samme ty
per af data flere gange og vil være klar 
til selv at udvælge de relevante fokus
punkter, analysere materialet og kon
kludere, hvor der er brug for support,” 
siger Susan Egehoved. 

Modstand mod kontrol
De fleste medarbejdere synes, det er 
enormt interessant. Men der har også 
været reaktioner i forhold at skulle 
deltage i møderne tre gange om året 
mod tidligere en gang om året. 

”Nogle har ment, at det har de ikke 
tid til, men det skulle jo gerne være så
dan, at de oplever det som en hjælp, 
selvom det selvfølgelig for nogen kan 
være en belastning i sig selv, at andre 
spørger, om de kan hjælpe en,” siger 
Susan Egehoved.

Der har også været lærere, der ikke 
har være glade for, at ledelsen har væ
ret til stede under de faglige fokussam
taler. De oplever det som øget kontrol 
af deres arbejde. Men skolelederens 
holdning er, at det forhåbentlig kan 
lade gøre at overbevise dem om noget 
andet. 

”Hardcore er det en kontrol, men  
det kan også ses positivt,” siger Susan 
Ege hoved og understreger, at der skal 
gøres op med tankegangen om medar
bejdere, der godt kan lide sine kolle
gaer, men er selvstyrende. I stedet skal 
der arbejdes hen imod at være et team, 
der sammen tager ansvar for udvikling 
af elevernes faglige og sociale trivsel.

”I min tid som skoleleder har jeg 
mødt lærere, der end ikke mente, at 
de havde brug for en medarbejder
udviklingssamtale, for de havde ikke 
brug for at udvikle sig. Man skal turde 
udvikle sine medarbejdere og tage de 
reaktioner, der måtte komme,” siger 
Susan Egehoved. 

”Det er klart, at når man driver faglig 
ledelse på den her måde, så er det en 
meget direkte måde at gøre det på. Det 
kræver, at man kommer ud af sit kon
tor. Samtalerne bringer os tættere på 
lærerne, og vi kommer meget tættere 
på kerneopgaven  undervisningen. Det 
giver os god føling med, hvordan klas
serne udvikler sig, og hvor skal vi sætte 
ind,” siger Susan Egehoved.  

Maria Stove er freelancejournalist  

Grundlæggende bunder det jo i et  
egoistisk behov: Jeg gerne vil have,  

at mine børn får den bedste undervisning.
Susan Egehoved, skoleleder, Vesterbro Ny Skole
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FAGLIGE FOKUSSAMTALER
Konceptet er udviklet af Vesterbro 
Ny Skole i 2015 som en videreud-
vikling af de årlige teamudviklings-
samtaler (TUS). De faglige fokus-
samtaler afholdes tre gange årligt, 
og hver samtale har sit eget tema, 
eksempelvis: teamsamarbejde, 
synlig læring og forældresamar-
bejde.

Udgangspunktet for samtalerne er 
empirisk materiale. Områder, hvor 
progressionen er mangelfuld skal 
især analyseres. Formålet er at 
finde frem til indsatsområder med 
et særligt udviklingspotentiale og 
fastslå, hvilke redskaber der skal til 
for at sikre en positiv udvikling. 

I GANG MED FAGLIGE  
FOKUSSAMTALER
Hvis man er blevet inspireret til 
selv at prøve konceptet for Faglige 
Fokussamtaler, kan man kontakte 
Vesterbro Ny Skole og få udleveret 
en pixi-vejledning til, hvordan sam-
talerne kan struktureres. 

Vær forberedt på, at der kan kom-
 me reaktioner blandt personalet, 
når et nyt koncept introduceres. 
Undersøg om kommunens øvrige 
skoler kunne være interesseret i 
konceptet og inviter til et oplæg. 
Måske kan I bruge hinandens  
erfaringer.

Skoleleder Susan Egehoved fik inspi-
rationen til faglige fokussamtaler fra 
sine egne kvalitets- og supportsam-
taler med Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen i Københavns Kommune. Hun 
oplever det som en meget direkte 
måde at drive faglig ledelse på.
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 Forældresamarbejde er det 
gennemgående tema, da børnehaveklas
seteamet mødes til to timer med faglig fo
kussamtale på Vesterbro Ny Skole i juni 
2016, hvor også besøg på intranettet og 
resultater af trivselsundersøgelsen bliver 
debatteret. 

”Der er ingen, der er er kommet med 
input på forhånd. Så nu kører vi efter min 
dagsorden,” siger afdelingsleder Malene 
Wegener Knudsen med et glimt i øjet.

Teamet har tidligere på året været til 
en samtale om teamsamarbejde, men 
konceptet med faglige fokussamtaler er 
stadig lidt nyt for dem, og mødet bliver 
derfor ledet af Malene Wegener Knud
sen, mens skoleleder Susan Egehoved 
sidder med på sidelinjen.

Afdelingslederen understreger, at fokus 
er på løsninger, og at der skal tænkes frem
adrettet: ”I bærer et gigaansvar, for I løber 
børnene ind i skolen. I er fundamentet.  
Jeg vil gerne have, at vi hele tiden gør os 
umage med at kigge fremad og fastslå, 
om vi har erfaringer, der er vigtige at le
vere videre til 1. klasseteamet. Vi skal ikke 
pege fingre, men reflektere sammen”.

Flere af lærerne påpeger, at det er  
vigtigt at være til stede i klassen om mor
genen og tage imod børnene, både af 
hensyn til børnenes trivsel og i forhold 
forældrene. De oplever, at der er dårli
gere kontakt til de forældre, som ikke  
afleverer i klassen om morgenen. Det vil 
de gerne give videre til 1. klasseteamet.

Data analyseres i teamet
Teamet går videre til resultaterne fra in
tranettet. I første omgang bliver medar
bejderne overraskede over at se, at nogle 
forældre stort set aldrig logger på. Men 
da de dykker længere ned i tallene, un
drer de sig.  

”Der må være noget galt. Der står 0 be
søg her. Det må være en fejl,” siger en læ

rer, der oplever de pågældende forældre 
som meget oplyste om, hvad der foregår 
i klassen. Og som en anden af lærere si
ger: ”Jeg kan ikke nikke genkendende til 
meget af det her”. 

Konklusionen i teamet bliver, at det 
skal undersøges, om forældrenes brug  
af intranettet via app på mobiltelefonen 
overhovedet er blevet registreret. De op
lever ikke, at der er brug for ledelsens  
eller ressourcecentrets støtte til at hjælpe 
forældrene med at tjekke intranettet.

Malene Wegener Knudsen uddeler re
sultaterne af elevtrivselsundersøgelsen, og 
medarbejderne får 10 minutters pause til 
at læse materialet igennem: ”Hvad undrer 
jer på den gode måde, og hvad undrer jer 
på den dårlige måde?” spørger hun.

Teamet bemærker, at eleverne i en af 
klasserne angiver, at de oplever at have 
en høj grad af medbestemmelse. Samme 
oplevelse er der ikke blandt eleverne i de 
andre 0. klasser.

Afdelingslederen spørger, om børnene 
overhovedet ved, hvad de må være med 
til at bestemme, og lærerne påpeger, at 
det er forskelligt, hvordan de hver især 
har forklaret spørgsmålene over for ele
verne. Selv har de ofte været i tvivl om, 
hvordan et spørgsmål skal forstås.

”Jeg kunne godt tænke mig nogle stik
ord til spørgsmålene,” siger en af lærerne.

”Ville det være en idé, at vi sendte 
spørgsmålene ud inden I skal gennemføre 
trivselsundersøgelsen med eleverne, så 
kan I nå at tale om dem til et 10møde?”, 
spørger Malene Wegener Knudsen. 

Susan Egehoved skriver teamets anbefa
linger ned, og Malene Wegener Knudsen 
afrunder mødet med at opsummere, hvad 
samtalen har bragt frem af fokuspunkter, 
og hvad der skal til for at løse dem.  

FORÆLDREKONTAKT OG ELEVERNES OPLEVELSE AF MEDBESTEMMELSE 

VAR PÅ PROGRAMMET, DA BØRNEHAVEKLASSETEAMET DELTOG I DE-

RES ANDEN FAGLIGE FOKUSSAMTALE MED LEDELSEN.
 
Af Maria Stove  •  Foto Jacob Nielsen

IKKE PEGE FINGRE, MEN REFLEKTERE

Som afdelingsleder spiller Malene Wegener Knudsen en vigtig rolle i arbejdet med at introducere de nye 
teamudviklingssamtaler til medarbejderne. Hun sørger for, at der er en klar databaseret dagsorden, og at 
fokus er på løsninger.
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MoMo er den nyeste læringsplatform på 
markedet. Den er opbygget efter de nyeste 
krav fra KL og er udviklet, efter folkeskole
reformen trådte i kraft.

MoMo er tilpasset og klargjort til elevers og 
det pædagogiske personales nye hverdag, 
og med den meget enkle og intuitive 
brugergrænseflade inddrages forældrene 
nemt i deres barns læringsproces, hvad 
enten det er på pc, tablet eller smartphone.

Systematic vil gøre en forskel. Med MoMo 
præsenterer Systematic en helt ny og 
visionær læringsplatform, der realiserer 
en ny generation af itunderstøttelse af 
læringsområdet.

Læringsplatformen MoMo

Det får brugerne: 

•  En intuitiv og let anvendelig læringsplatform, der løser det,  
den skal, og frigiver tid til kerneopgaven.

•  Høj sikkerhed i håndtering af personfølsomme data. Ledelsen  
får meningsfulde data, som passer ind i deres kontekst, og  
fuld udnyttelse af investeringen i læremidler via brugen af  
eksisterende systemer med nem integration.

•  Eleverne forstår systemet og får overblik over deres læring  
samt frihed til at arbejde med egne læringsmål.

•  Lærerne får en ’digital sekretær’, der holder styr på og letter det 
administrative arbejde, samt en ’god kollega’ der gør det nemt  
at videndele og genbruge forløb. 

•  Der kan arbejdes ligeværdigt med faglige mål, trivselsmål og 
elevernes alsidige udvikling.

•  Forældrene får en nem og overskuelig brugerflade og kan dagligt 
følge med i deres barns læring, idet elevplanen automatisk  
opdateres med de aktuelle forløb og resultater.

www.systematic.com/momo
Facebook: Systematic Library & Learning
Tel: 8943 2000

– tid til læring og trivsel
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 Han gentager det hellere end 
gerne. Dialog er nøgleordet for Mikael 
Bugge Andreasen, der er ny leder på  
Malling Skole. 

”For mig er det vigtigt at drive tydelig 
og nærværende ledelse, hvor dialog er 
omdrejningspunktet,” siger han.

Mikael Bugge Andreasen kommer fra 
en skolelederstilling i Viborg Kommune 
og har beskæftiget sig med ledelse siden 
2003. Ikke kun i folkeskolen, men også  
i ungdomsskolen og på en intern skole i 
forbindelse med et opholdssted.

”På Sødalsskolen i Viborg var jeg skole
leder på to matrikler. Min tilgang var, at 
det sagtens kunne lade sig gøre at lede  
en skole med to fysisk adskilte afdelinger. 
Men efter to år må jeg erkende, at det ikke 
har været så nemt. Især når det gjaldt om 
at udnytte personaleressourcerne opti
malt, at lave ordentlige støtteindsatser  
og gode faglige forhold for lærerne. F.eks. 
holddeling på tværs af årgange og obser
vationer af hinandens undervisning,” si
ger Mikael Bugge Andreasen, der har haft 
en ambition om at ville udnytte sine res
sourcer bedre.

Derfor er han målrettet gået efter et 
skolelederjob på en skole, der er samlet 
på én matrikel, med flere elever og en 
større personalegruppe. Han mener, at 
de opgaver, skolelederne står over for at 
løse med folkeskolereformen, er så kom
plekse, at det kræver et stærkt funda
ment og en vis volumen. 

”Det har været mit afsæt for at søge 
nyt job. Jeg er også sådan en type leder, 
der synes, at det er vigtigt at være nær
værende og synlig. Det har jeg ikke altid 
haft held med i mit forrige job. Når jeg 
var synlig på den ene afdeling, følte jeg 
mig usynlig på den anden.”

Han erkender blankt, at han kunne 
have gjort det bedre, da han som ny le
der i Viborg, lige da reformen skulle star
tes i gang i foråret 2012, skulle lave fag
fordeling. 

”Vi arbejder rigtig meget med proces
ser i alt det, vi laver som skoleledere. Jeg 
fik dengang lavet en rædderlig fagforde
ling, hvor jeg ikke fik involveret mine 
medarbejdere og udvalg i forhold til at få 
lavet et helt skarpt fundament,” fortæller 
Mikael Bugge Andreasen.

”Nu står jeg så her med fagfordeling 
nummer tre. Det har været en helt anden 
proces, en helt anden involvering og dia
log, og jeg har brugt de udvalg og fora, 
som skulle til for at få det til at lykkes. Jeg 
har fået leveret en god fagfordeling, en 
god årsplanlægning og en gennemsigtig
hed for medarbejderne, der er med til at 
nedsætte sygefravær, mindske stress osv. 
Jeg er vokset i det og er blevet klogere. Det 
har været mig magtpåliggende at få det af
leveret det på en ordentlig måde, så det er 
nemt for en anden at køre videre derfra”. 

I sit nye job har han et stort ønske om 
sætte fokus på kerneopgaven, fordi det 
er det, der driver ham som leder. 

”Eleverne er altid det vigtigste. Hvor
dan vi får skabt de rammer, der er med 
til at understøtte deres læring og trivsel. 
Det er jo det, vi er her for. Alle de ting,  
vi gør, skal pege hen imod det.” 

MALLING SKOLE har små 600 elever  
og ca. 90 pædagogiske medarbejdere  
Ledelsen består ud over skolelederen af  
en pædagogisk leder for indskolingen,  
en pædagogisk leder for mellemtrin og  
udskolingen samt en adm. leder. 

Helle Kjærulff er freelancejournalist

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf  •  Foto Privat

MIKAEL BUGGE ANDREASEN
43 år, skoleleder på Malling Skole, 
Aarhus Kommune, fra 1. juni.

For mig er 
det vigtigt

at drive tydelig og 
nærværende ledelse, 
hvor omdrejnings
punktet er dialog.

SKOLELEDERJOB.DK
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NOTER

TURBO
Turboforløb er læringsforløb med intensiv undervisning i en afgrænset 
 periode, der kan hjælpe de svagere elever med at komme på niveau som 
deres klassekammerater. 

Skoler, der ønsker at deltage i afprøvningen af to forskellige modeller for 
turboforløb ”Strategier for læring” og ”Dit liv, din læring”, kan søge om  
det i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Skolen kan få dækket udgifter til kvalificering af de involverede lærere, 
 vikardækning samt arbejdsopgaver og andet forbundet med at deltage  
i forsøget. Se mere på ministeriets hjemmeside 

OBS! Sidste frist for tilmelding 1. september 2016.

GIRLPOWER
I en verden, hvor kvinder kun indtager 4 % af 
hjørne kontorerne i top-500 virksomheder verden 
over, og 25 % af alle bestyrelsesmedlemmer  
er kvinder, kårer Forbes Magazine i US hvert  
år 100 verdens mest magtfulde af slagsen. 

Her fra  toppen af listen:

• Angela Merkel, forbundskansler i Tyskland. 

• Hillary Clinton er amerikansk politiker,  
 muligvis USA’s første kvindelige præsident

• Janet Yellen er centralbankchef i USA.

• Melinda Gates sidder i spidsen for stenrige 
 The Bill & Melinda Gates Foundation.

• Mary Barra, administrerende direktør  
 i det amerikanske bilfirma General Motors. 

• Franske Christine Lagarde er chef  
 for den Internationale Valutafond (IMF).

• Sheryl Sandberg er direktør for Facebook.

• Susan Wojcicki er administrerende  
 direktør for Youtube.

• Meg Whitman er topchef for firmaet  
 Hewlett Packard Enterprise.

• Spanske Ana Patricia Botín leder  
 banken Santander 
 
Kvinderne rates efter at være de klogeste og 
 dygtigste erhvervsledere, iværksættere, investorer, 
 forskere, filantroper og administrerende direktører 
samt ud fra deres indflydelse og magt.

KNÆKKER KURVEN 
På trods af en stigning søgning til privat- og fri skoler har en række københavn-
ske skoler, beliggende i ellers ret sprogligt-socialt blandede områder,  formået at 
trække flere elever til fra alle samfundslag. 

Det gælder bl.a. Rådmandsgades Skole på Nørrebro, som formand Claus Hjort-
dal besøgte ved skolestart. Skolen oplever en markant fremgang i  søgningen  
fra forældre i distriktet. I skoleåret 2013/14 var søgningen 37,2 %, mens tallet  
i skoleåret 2015/16 var steget til 52,2 %. 

Andre folkeskoler i København, der har øget elevtilgangen: 

• Vigerslev Alle Skole: 13/14: 53,3 % –› 15/16: 68,8 %  

• Nørre Fælled Skole: 13/14: 26,5 % –› 15/16: 40 %

• Brønshøj Skole: 13/14: 72,9 % –› 15/16: 81,1 %

• Tove Ditlevsen Skole: 13/14: 62,7 % –› 15/16: 66,7 %

• Nørrebro Park Skole: 13/14: 52,8 % –› 15/16: 61,6 % 

Skolerne arbejder på i alle fag at styrke elevernes sproglige formåen, ligesom 
skolens vejledningspraksis og forældresamarbejde er intensiveret. Gennem  
udviklingsprogrammer er der desuden øget fokus på fagligheden. 

Andelen af privatskoleelever er på landsplan steget med 3,6 procentpoint  siden 
2007, mens den i samme periode i København er faldet med 0,8 %. 
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KOM TIL SKOLELEDERFORENINGENS

ÅRSMØDE 2016
EN GOD KARAKTER!

• Ministeren er inviteret!

• Paneldebat v/ Mads Steffensen

• Ledelsesmæssige dilemmaer

• Bondo, Witt Hagensen & Hjortdal

• Biskop em. Kjeld Holm

• Professor Lene Tanggaard

• Musik, underholdning og FEST

• Tre retter italiensk m/ vin

• Bramsen, Amstrup & Svarrer

• The Late Show

• Debattør Gitte Hornshøj

• Over 1500 m2 udstilling

• Kreativitet og præstation

• Tidl. elitesoldat B. S. Christiansen

• Næstformand Dorte Andreas

• Direktør A. P. Møller, Henrik Tvarnø

• Mads Sølver Pedersen, Aalborg

• Journalist Jakob Sheikh

• Komiker Mette Frobenius

• Mød venner og kollegaer …

DEN HELT STORE BEGIVENHED FINDER 

STED I DAGENE DEN 27.-28. OKTOBER I 

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Hent årsmøde-programmet som APP: SKLmøde16 i APP-store  

eller i Google Play (Android), her nogle af elementerne:

Programmet ligger også på hjemmesiden. 

Deltagelse for medlemmer i selve årsmødet er gratis.  

Men husk at bestille hotel, frokost og fest!

ALTOM ÅRSMØDET,HOTEL, UDSTILLING,
FROKOST, MEDLEMSFEST,

INFORMATIONER M.M.LIGGER NU PÅ VORESAPP: SKLmøde16HENT DEN!



 Som mange andre kommuner har Frede
rikshavn netop været igennem en omstrukturering 
af skoleområdet, der har betydet store omvæltnin
ger for kommunens skoleledere.

For to år siden sad Lars Lundgreen som skole leder 
på Elling Skole. Skolen var med sine 95 elever fra 0. 
til 4. klasse en af de små i kommunen. Da han blev 
fastansat her i 2012, vidste han allerede, at skolens 
dage måske var talte. For kommunen havde fal
dende børnetal og dårlig økonomi, en cocktail, der 
overalt i landet fører til lukninger og sammenlæg
ninger. Og dermed ændrede vilkår for skolelederne.

For Lars Lundgreen og hans kolleger i Frederiks
havn Kommune har de sidste to år været en turbu
lent tid. I takt med, at skoler i kommunen er blevet 
nedlagt eller sammenlagt, har skolelederne set de
res job undergå store forandringer – eller helt for
svinde. Når han ser tilbage på de sidste to år, er det 
med lidt blandede følelser i forhold til den proces, 
han og hans kolleger, har været igennem – men, sagt 
på vendelbomål, kunne det være gået møj wærre. 

Lars Lundgreen har som lokalformand og TR for 
kommunens skoleledere befundet sig midt i orka
nens øje, siden strukturforandringerne begyndte at 

rulle henover kommunen i 2014. Forinden var skole
lederne blevet bedt om at komme med deres input 
til strukturreformen.

”Der gik selvfølgelig nogle processer forud, og der 
var vi som skoleledergruppe mere eller mindre in
volveret fra starten og fik lov til at komme med 
nogle bud. Vi sagde, at hvis man kunne kikke på de 
mindre skoler og få dem udfaset, så syntes vi sådan 
set, det var en mulighed,” siger Lars Lundgreen.

Rolleskift
Før skoleomlægningerne havde Frederikshavn Kom
mune 16 selvstændige skoler med hver sin skoleleder 
og på de større skoler en viceleder. I dag er kommu
nen opdelt i fire skoledistrikter med hver sin skole
distriktsleder og en række afdelingsledere. Det har 
betydet en markant ændring af skolelederjobbet.

”Der er ingen tvivl om, at rolleskiftet har fyldt  
meget for nogle, og at der har været rigtig stor for
skel på at være skoleleder til at være afdelingsleder,” 
siger Lars Lundgreen og tilføjer, at man også skal  
huske, at der er stor forskel på at gå fra skoleleder  
til at blive skoledistriktsleder. Det er lige så stor en 
omvæltning.”

SKIFTEDAG
HVORDAN STYRER MAN SOM SKOLELEDER, LOKALFORMAND OG 

LEDER-TR IGENNEM EN PROCES, HVOR MAN VED, DER BÅDE BLIVER 

VINDERE OG TABERE, NÅR SKOLELEDERNE SKAL HOLDE SKIFTEDAG? 

Af Karen Lindegaard  •  Foto Lars Horn

ændrede strukturer
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Mens distriktslederne rykket tættere på 
magten i forvaltningen og væk fra hverdagen 
på skolen, har afdelingslederne mistet nogle 
af deres tidligere skolelederfunktioner. For 
en del af de nye afdelingsledere har det ikke 
været helt uproblematisk at få ændret jobbe
skrivelsen fra skoleleder til afdelingsleder. 

”Som skoleleder refererede man til øver
ste chef, og man havde et meget tæt samar
bejde med sin skolebestyrelse. Og som 
øverste skoleleder sad du med hånden på 
pengekassen. Det er de tre områder, hvor 
der er sket den største forandring, og for 
nogle har det været rigtig svært at miste 
disse tre fundamentale funktioner. De fle
ste ledere vil jo gerne være så tæt på be
slutningsniveauet som muligt.”

Distriktslederne er nu skubbet ind som 
et mellemlag mellem forvaltningen og le
delsen ude på skolerne.

”Skoledistriktslederne har fået et strate
gisk ledelsesfelt,” siger Lars Lundgreen. 

”De kommer langt væk fra eleverne og i 
perioder fra medarbejderne, og det skal  

de også. Så distancen er blevet lidt større. 
Man kan dog ikke klandre de fire distrikts
ledere for ikke at have føling med hverda
gen. Men der er ikke nogen tvivl om, at  
de bliver trukket rigtig meget ind i under
visningschefens ledelsesrum. De arbejder 
tæt sammen med undervisningschefen om 
bl.a. at løse de økonomiske opgaver.”

Også Lars Lundgreen selv har oplevet 
skiftet fra skoleleder til afdelingsleder. Den 
skole, han tidligere var leder af, lukkede i 
2015, og han blev i stedet afdelingsleder  
på Heldagsskolen, der er en specialskole i 
kommunen med 45 elever fra 0. til 10. 
klasse. 

”På mange måder synes jeg, at jeg hur
tigt har vænnet mig til det. For det første 
havde jeg ikke været skoleleder i så mange 
år. For det andet var jeg på et relativt lille 
sted, og jeg så faktisk frem til at komme ind 
i en lidt større organisation med nogle le
derkolleger omkring mig. Så for mig har 
det ikke været den store omvæltning. Men 
der er stadig udfordringer i det, for jeg er 

FRA 16 TIL 4
Strukturændringen i  
Frederikshavn har bl.a.  
indebåret: 
•  16 selvstændige skoler 

blev slået sammen til 
fire skoledistrikter.

•  To af de 16 skoler, Elling 
Skole og Jerup Skole, 
blev lukket i skoleåret 
2015.

•  To af de 16 skoler, 
Gærum Skole og 
Stensnæsskolen,  
mistede deres over-
bygning og går nu  
fra 0.-6. klasse.

•  Blandt de tidligere 16 
skoleledere og vice-
ledere er fire blevet 
skole distriktsledere,  
tre blev afskediget, 
men heraf én genansat, 
resten blev ansat som 
afdelingsledere eller 
gik på pension.

GODE RÅD
Når kommunen omstruk-
turerer, er det vigtigt:
•  At man på forvalt-

ningsniveau prøver at 
tænke skolelederne  
ind meget tidligt og får 
dem til at pege på, 
hvilke muligheder der 
er, dels i forhold til 
hvilke skoler man skal 
nedlægge, og dels i for-
hold til hvordan hele 
omlægningen af leder-
stillingerne skal foregå.

•  At undgå, at lederne i 
overgangen fra den 
gamle til den nye 
struktur skal bestride 
to lederstillinger på  
én gang – sørg for at  
få skiftet i god tid.

•  At skolelederne i de 
nye lederjob bliver 
fuldtidsledere.

Og det er vigtigt som TR: 
•  At man sørger for at 

have et godt samar-
bejde med forvaltnin-
gen og være bindeled 
mellem kollegerne og 
forvaltningen.

•  At man sørger for, at 
folk ved, hvem de skal 
kontakte i Skoleleder-
foreningen og finder  
ud af, hvad der er af 
støttemuligheder, f.eks. 
i forhold til psykolog-
hjælp mm.
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ikke så tæt på mine lederkolleger, som 
jeg gerne ville være. Jeg synes, vi generelt 
har lidt svært ved at finde de der syner
gier som ledelsesteam.” 

Voldsomt arbejdspres
Som TR har Lars Lundgreen fulgt alle de 
op og nedture, hans kolleger har været 
igennem, på nært hold i de to år, struk
turomlægningen har stået på. Og han har 
både godt og knap så godt at sige om pro
cessen.

”Vi var jo selv med til at sparke den i 
gang. Og uanset om man er leder eller 
medarbejder, så giver det en vis tilfreds
stillelse, at man selv er med til at formu
lere nogle ting. Når det så er sagt, så er 
omplaceringsprocessen jo altid forbun
det med usikkerhed,” siger han. 

Da de fire skoledistrikter var på plads, 
gik man i gang med at omplacere kom
munens skoleledere. De blev selv invol
veret på den måde, at de fik lov til at  
ønske, hvilket distrikt de gerne ville være 
i, men ikke hvilken afdeling. Distrikts
lederne blev ansat i december 2014, og 
herefter blev afdelingslederne placeret. 
Den proces synes Lars Lundgreen på 
mange måder forløb fint. Rigtig mange 
kom til det distrikt, hvor de gerne ville 
være. Men en mindre heldig del af pro
cessen for skolelederne lå imidlertid i 
overgangen fra den gamle til den nye  
lederrolle.

”Der hvor man kan sige, det gik galt, 
var, at man valgte, vi skulle være ledere 
på gamle skole frem til sommeren 2015 

parallelt med, at vi skulle være på den 
nye skole, så alle havde dobbeltarbejde. 
Det var ikke godt. Vi forsøgte, så tidligt 
det kunne lade sig gøre, om vi kunne 
holde skiftedag omkring 1. april/1. maj, 
sådan at man sagde farvel til det gamle 
og goddag til det nye, men det ville for
valtningen ikke være med til – der var 
nogle forhold, der gjorde, at det kunne 
man ikke.”

Resultatet blev, at lederne gennem 
flere måneder pendlede mellem to skoler 
og to lederjob. 

”Det arbejdspres var alt, alt for vold
somt. Vi havde ikke fået afstemt forvent
ningerne, hverken med hinanden eller 
med forvaltningen. Der skulle vi have væ
ret meget tydeligere om, hvad vi  syntes 
ville være en god idé, og forvaltningen 
skulle også have været tydeligere om, 
hvilke forventninger de havde til os. Så  
det gjorde, at alle arbejdede alt for me
get,” siger Lars Lundgreen og påpeger,  
at det heller ikke var en nem periode for 
medarbejderne, der også havde været 
igennem en turbulent tid med omplace
ringer. 

”De oplevede også stor usikkerhed, og 
der var ikke nogen ledere til at absorbere 
denne usikkerhed, for vi fløj jo rundt.” 

Medmenneskelig omsorg
Ikke overraskende har der for Lars Lund
green som TR været et ekstra ansvar for
bundet med at støtte og hjælpe kolle
gerne gennem strukturomlægningen. 

”Når jeg ser tilbage på det, er det fak

tisk en stor opgave at være TR i den peri
ode,” siger han.

Dels har han haft en opgave i at være 
bindeled mellem forvaltningen og skole
lederne og kommunikere mellem par
terne. Der har været kommunikations
opgaver om løn, afskedigelser og fratræ   
d elser, og en opgave i at oplyse om rettig
heder og muligheder. Dels har han været 
bindeled til Skolelederforeningen i for
hold til at oplyse om, hvem den enkelte 
skoleleder skulle kontakte for at få hjælp.  

”Det er jo foreningen centralt, der har 
kompetencen til at gå ind og forhandle 
fratrædelsesordninger. Det er ikke mit 
bord, men almindelig medmenneskelig 
omsorg, det er mit bord. Man skal være 
god til at lægge øre til og spørge ind til, 
hvordan man kan hjælpe.” 

Hvis Lars Lundgreen skal konkludere 
på hele forløbet, lyder hans dom: ”Et 
langt stykke hen ad vejen synes jeg pro
cessen er forløbet OK, hvis man ser bort 
fra problemerne omkring skiftedagen – 
for det var ikke OK.” 

I horisonten lurer måske endnu en om
strukturering i kommunen, og her er det 
vigtigt for Lars Lundgreen og hans kolle
ger igen at blive taget med på råd. ”I hvil
ket omfang bliver vi involveret i den næ
ste proces?” spørger han. ”Der skal vi 
være vågne her i Frederikshavn.”   

Karen Lindegaard er freelancejournalist

Vi har forhandlet en ny lønaftale 
hjem i forbindelse med struktur

ændringen. Det er altid ’give and take’, og 
der er en masse knaster – men vi står med 
en aftale, vi kan være tilfredse med.
Lars Lundgreen, afdelingsleder ved Heldagsskolen og leder-TR, Frederikshavn

ændrede strukturer

42 plenum – aug 2016



RUMMELIGHED
 Paraplyorganisationen Danske Patienter har i sam-
arbejde med medlemsforeningerne, herunder 
 Kræftens Bekæmpelse, sat projektet ’Skole for  
Mig’ i gang. 

Målet at adressere og mindske de udfordringer, 
som børn med kronisk eller langvarig sygdom kan 
opleve i deres hverdag i skolen. I den forbindelse er 
et antal skoleledere blevet interviewet om løsninger, 
der kan støtte syge børn i deres skolegang.

Input herfra kan læses på www.skoleformig.dk

Nye tal fra FN viser, at der aldrig før 
har været flere drivhusgasser i atmo-
sfæren, og at 25 % af udledningen 
kommer fra fødevareproduktion. Især 
produktionen af kød koster på klima-
kontoen. 

Grise og køer udleder methan, der er 
21 gange så stærk en drivgas som 
CO2. Desuden kræver landbrugsdyr 
meget vand og mad, der også bela-
ster klimaet. 

Et studie fra Oxford Universitet viser, 
at en kødspiser, der spiser cirka 100 
gram kød på en dag udleder 7,19 kilo 
CO2 om dagen. En vegetar udleder 
3,81 kilo CO2 dagligt og en veganer, 
der slet ikke spiser noget, der stam-
mer fra dyr, udleder kun 2,89 kilo CO2 
hver eneste dag.

Madvarerne påvirker klimaet på for-
skellige måder. For eksempel belaster 
oksekød klimaet fem gange mere, 
end hvis du vælger svinekød eller 
 kylling. Og oksekød belaster klimaet 
25-50 gange så meget som kartofler, 
gulerødder, majs og havregryn.

Men danskerne elsker at spise kød. 
FN-studiet viser, at en dansker spiser 
næsten 146 kilo kød årligt – over 
 dobbelt så meget som svenskerne og 
nordmændene…

Se mere på http://madpyramiden.dk/
spis-klimavenligt/god-mad-dig- 
og-klimaet 

KAFFE
Danskerne er et af de folkefærd i verden, der 
drikker allermest kaffe målt pr. indbygger.
 
Vi drikker i gennemsnit tre til fire kopper kaffe 
om dagen, og årligt bliver der importeret over 
37.000 ton rå og brændt kaffe til Danmark, 
 viser tal fra Danmarks Statistik.

Siden 1600-tallet har danskerne har kendt  
til kaffe, der drikkes i dag af folk fra alle sam-
fundslag,

I kaffe findes hundredevis af smags- og 
aroma stoffer, og kaffe kombinerer smagene 
bitter, syrligt og sødt. 

Nogle tilsætter sukker, andre mælk og rører 
rundt med – en teske…

KERNEN
Begrebet »kerneopgave« er i de senere år 
 blevet en fast del af det kommunale ord forråd.

KL og Forhandlingsfællesskabet har indledt  
et samarbejde om at udvikle de kommunale 
kerne opgaver og sikre en effektiv opgave-
løsning – og har netop udgivet en ny publika-
tion ’Kerne opgaven i hverdagen’.

I publikationen ønsker man at ridse begrebet 
»kerne opgaven« op, så det står klart, hvad det 
betyder, hvordan det bidrager med noget nyt, 
og hvad man som kommunal arbejdsplads 
kan bruge det til i praksis.

Publikationen er skrevet til ledere og med-
arbejdere, der ønsker ny viden om og inspi-
ration til at udvikle de kommunale kerne-
opgaver, samtidig med at der forsat er fokus 
på høj faglighed.

Find publikationen på www.fremfærd.dk.

BÆNKEN 
Socialdemokraterne i København vil sende alle 
ledere i folkeskolen på skolebænken i form af  
en fælles toårig masteruddannelse. Tilbuddet er 
 primært tiltænkt nye skoleledere eller potentielle 
ledere.

Baggrunden er et ønske om at styrke ledelsen, 
for igen hermed at sikre eleverne højere faglig   -
hed (pt. ligger hovedstaden under landsgennem-
snittet) og gøre skolerne mere attraktive over  
for forældre, der overvejer privatskoler i stedet 
for folkeskoler.

Skolelederforeningen er blevet hørt i forbindelse 
med projektet, og Claus Hjortdal har udtalt, at 
både reformen og den ændrede arbejdstid for  
lærere ”stiller nye krav til ledelserne, det person-
lige lederskab og evnen til at få skabt følgeskab  
af med arbejdere”, og dette bør følges op af nye  
uddannelsestilbud.

Han henviser til, at Rådet for Børns Læring an-
befaler en egentlig skolelederuddannelse, lige-
som det i forbindelse med kommunernes nye 
økonomi aftale nævnes, at skolelederne skal 
videre uddannes. 

NOTER

MINDRE   

KØD
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 Er du nyudnævnt leder? Vil du gerne have en koncen
treret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? 
Så er dette kursus noget for dig.

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3dages kursus 
med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på  
mellemlederens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktivi
teter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulig
hed for networking, idet vi udover det ledelsesfaglige fokus lægger 
vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skole lederrollen indgående. Hvilke udfor
dringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har  
folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder 
folkeskolereformen for ledelsesrollen? Hvad er god skoleledelse? 
Med meget mere. 

Deltagernes eget erfaringsgrundlag inddrages, når typiske cases 
sættes under lup, og Skolelederforeningens konsulenter stiller  
deres viden og erfaring til rådighed, når der gives deltagerne lejlig
hed til at præsentere aktuelle problemstillinger fra deres dagligdag. 

To aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige  
erfaringer med deltagerne – og foreningens formand kommer forbi 
og giver en aktuel orientering.

MANDAG DEN 19. SEPTEMBER 2016
09.30–10.00  Ankomst, morgenkaffe
10.00–12.00:  Velkomst, præsentation og indledende  

refleksioner over lederrollen. Opstilling  
af læringsmål for forløbet. 

12.00–13.00:  Frokost
13.00–14.00:  Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case.
14.00–16.15:  Skoleledelse–rammer og vilkår: Om forvalt-

ningslov og offentlighedslov. Om afgørelser 
og personalesager. Om specialundervisning, 
god orden og magtanvendelse. 
v/ konsulent Dorrit Bamberger

16.30–18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at have leder-
kasketten på. Om at arbejde i et ledelses-
team. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. 
Om ansvar og medansvar. 
v/ kursusledelsen

19.00:  Middag

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2016
09.00–10.15:  Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. 

Praktiske øvelser med reflekterende team. 
v/ konsulent Dorrit Bamberger

10.30–12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om forandrings-
ledelse. Om at skabe ejerskab hos med-
arbejderne. Om at lede på mål eller lede  
på indhold. Om at træffe beslutninger, der 
gør medarbejderne gode til deres arbejde. 
Om at skabe resultater gennem andre.  
Om ”Vivian and me J..” 
v/ skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole 

12.00–13.00:  Frokost

13.00–14.00:  Walk and talk–tid til refleksion
14.00–16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at arbejde i en 

politisk styret organisation. Om økonomi-
styring. Om samarbejdet i ledelsesteamet. 
Om mellemlederens særlige position … og 
meget mere.  
v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef  
Susanne Bremer, Fredensborg Skole

16.00–16.30  Pause
16.30–17.30:  ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne  

og kursuslederne danner et panel, som  
reflekterer over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem for. 
v/ konsulent Søren Teglskov

19.00:  Middag

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2016
09.00–10.15:  Morgensang, bakspejlet, refleksion,  

selvledelse mv.  
v/ konsulent Søren Teglskov

10.30–12.00:  Nyt fra foreningen. Aktuel orientering  
og dialog med formanden. 
v/ formand for Skolelederforeningen,  
Claus Hjortdal

12.00–13.00:  Kursusevaluering. Evaluering af læringsmål, 
opstilling af handleplan og plan for viden-
deling.  
v/ kursuslederne

13.00:  Frokost, herefter afrejse

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,  
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger

Oplægsholdere
•  Skoleleder Jens Bernhardt og  

souschef Susanne Bremer,  
Fredensborg Skole 

•  Skoleleder Martin Gredal,  
Skovlunde Skole

•  Formand for Skolelederforeningen, 
Claus Hjortdal

Tid
19.–21. september 2016

Sted
Hotel Frederiksdal, 
Frederiksdalsvej 360 
2800 Kgs. Lyngby

Frederiksdal ligger direkte ned til  
Mølleåen, midt i den smukke natur 
mellem Furesø og Bagsværd Sø.

Pris
4895 kr.

OBS! Tilmelding på
www.skolelederforeningen.org

PROGRAMVELKOMMEN TIL ÅRETS
KURSUS FOR NYE LEDERE 
DEN 19.9.-21.9. 2016 
SINATUR HOTEL FREDERIKSDAL, KGS. LYNGBY
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Solide lommeregnere til folkeskolen
TI-106 II 

Regnemaskine med 4 funktioner. Regnemaskinen har ekstra 
store taster og tusindtals- separation – god til de små 
klasser i folkeskolen.

 TI-30 XB MultiView™  
Den videnskabelige lommeregner, som kombinerer de 

kendte statistiske og videnskabelige funktioner fra 
den klassiske TI-30 med et flere liniers display.

TI-30 XS MultiView™ 
Fungerer og skriver resultater, som du forventer det. 
Brøker skrives for eksempel på en rigtig brøkstreg 
som i lærebøgerne. Som TI-30 XB med solceller.

Bestil nemt på lomax.dk/ti

Kun

69,-
Inkl. moms 86,-

Førpris 99,-

Kun

149,-
Inkl. moms 186,-

Førpris 189,-

Kun

109 ,-
Inkl. moms 136,-

Førpris 149,-

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Online
www.lomax.dk 

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25 

 E-mail
  salg@lomax.dk 

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Gratis levering  
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.                                                                                                                                              
                                                   

Tilbuddene gælder kun til og med 18. september

Uge33_Texas.indd   6 11-08-2016   15:23:07



NOTER

Mest læste nyhed på 
Skolelederforeningen.
org i juni 2016 var om, 
at skoleledere mente, 
at regeringens plan-
lagte ompriori terings-
bidrag ville få alvorlige 
økonomiske konse-
kvenser for folke sko -
l  en. Ny heden blev i 
juni vist læst lidt mere 
end 1.000 gange. 

Også på foreningens 
FB-side var der stor 
interesse for emnet. 
Her nåede vores op-
slag med opfordringer 
om at prioritere folke-
skolen økonomisk ud 
til mere end 18.000 
personer.

 124 %

På landsplan er søgningen til læreruddannelsen steget 
med 15 % i forhold til sidste år.

Professionshøjskolen UCC, der netop er flyttet ind i nyt 
byggeri på Campus Carlsberg, har haft en fremgang i  
førsteprioritetsansøgningerne på 24 %. 

Tendensen er den samme i resten af Sjælland. På UC 
Sjælland med læreruddannelsessteder i Roskilde og  
Vordingborg er ansøgertallet til læreruddannelsen  
steget med 13 %.

UC Syds læreruddannelser i Esbjerg og Haderslev har 
haft fremgang med  en stigning på godt 11 %. 

I Jelling har stigningen været på hele 124 % i forhold til 
sidste års ansøgertal. Her har man også indført en trai-
nee-uddannelse, hvor de studerende bliver ansat på en 
40/100-del-lærerstilling i Vejle Kommune og får løn, 
mens de tager læreruddannelsen.

Også de østjyske læreruddannelser har fremgang med 
4,8 % flere ansøgere i forhold til sidste år, og i Nordjyl-
land er studiepladserne for første gang i årevis ved at 
blive fyldt op.

KUBEN
Inden for de senere år er det videnskabeligt lykkedes 
at bevise det, vi ved: At der en klar positiv sammen-
hæng mellem indlæring og fysisk bevægelse. 

Men trods denne viden, er det fortsat en enorm ud-
fordring at integrere den fysiske aktivitet som en na-
turlig del af undervisningen. For hvordan undgår man, 
at undervisningen afbrydes, og at den fysiske aktivitet 
får karakter af pauser med et andet fokus? 

Det er der nu et bud på, der måske er ligeså enkelt, 
som det er overraskende: Erstat den traditionelle stol 
med en interaktiv kube, der ud over at sidde gør det 
muligt at vippe, rokke, dreje, ligge og stå mv. og ikke 
mindst lære på én gang.

Det har taget fem års intensiv forskning, der har in-
volveret 15 forskellige faggrupper og over hundrede 
forskere, udviklere, lærere og elever fra Syddansk Uni-
versitet, Alexandra Instituttet og virksomheden SIS 
samt skoler i Kolding og Vejle Kommuner m.fl. at 
finde frem til en løsning.

Kuben iMo-Learn, der er udviklet som en ergo dyna-
misk kube uden kanter, er fremstillet i et let, men  
solidt materiale. Kuben er samtidig interaktiv og for-
synet med et modul, der registrerer dens bevægelser.

Se mere på www.i3-learning.com og videnskab.dk/ 
kultur-samfund/her-er-stolen-du-ikke- 
kan-sidde-stille-pa 

TID TIL DIALOG
KL og LC inviterer til en række regionale møder om planlægning, tilrettelæggelse og 
opgørelse af arbejdstid. Målgruppen er skoledirektører, skole- og personalechefer, 
skoleledere, lokale fagforeningsrepræsentanter og TR. De regionale møder afholdes: 

• Falconer Centret, Fr.berg, 1. november 2016 
• Gigantium, Aalborg, 2. november 2016 
• Odense Congress Center, 7. november 2016 
• Ringsted Kongrescenter, 9. november 2016 
• Vejen Idrætscenter, 11. november 2016 
• Messecenter Herning, 14. november 2016 

Formålet er at dele lokal erfaring og inspiration, som kan bidrage til vurderingen af, 
hvordan OK’15 styrker målet om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, un-
derstøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital, så lærernes og ledernes 
mulighed for at løse opgaverne kvalificeres.

Alle møder afvikles kl. 10-15. Deltagelse er gratis.  
Tilmelding via LC eller KL. 

HITS

FLERE  
LÆRERE
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Tlf. 46 48 03 90       aqualine.dk RING  på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

En drikkevandskøler 
designet til skolebrug

PRIS fra
12.500 kr.

Alle angivne priser er ekskl. moms.

Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og 
vejledning til hvilken drikkevandskøler  
I skal vælge. Eller besøg aqualine.dk.

Fontemagna drikkevandskøler er robust og rengørings-
venlig - med stålknapper, afløb og kapacitet til at levere 
iskoldt vand til 250 elever.

Fontemagna 80 drikkevandskøler  
- giver op til 80 liter koldt vand i timen - nok til 150 elever

Pris lige nu 12.500 kr. 
normalpris 15.980 kr. 

Fontemagna 150 drikkevandskøler  
- giver op til 150 liter koldt vand i timen - nok til 250 elever

Pris lige nu 15.500 kr. 
normalpris 19.870 kr. 

Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne skal drikke mere 
vand for ikke at dehydere, miste koncentrationen og få hovedpine.

Erfaringer viser, at en drikkevandskøler får eleverne til at drikke mere vand. 

Besøg aqualine.dk og se hvilken drikkevandskøler, der passer til jeres skole.

Drikkevandskøleren får alle 
til at drikke mere vand

Plenum 420x275_august 2016.indd   1 15/08/16   16.09



Tlf. 46 48 03 90       aqualine.dk RING  på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

En drikkevandskøler 
designet til skolebrug

PRIS fra
12.500 kr.

Alle angivne priser er ekskl. moms.

Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og 
vejledning til hvilken drikkevandskøler  
I skal vælge. Eller besøg aqualine.dk.

Fontemagna drikkevandskøler er robust og rengørings-
venlig - med stålknapper, afløb og kapacitet til at levere 
iskoldt vand til 250 elever.

Fontemagna 80 drikkevandskøler  
- giver op til 80 liter koldt vand i timen - nok til 150 elever

Pris lige nu 12.500 kr. 
normalpris 15.980 kr. 

Fontemagna 150 drikkevandskøler  
- giver op til 150 liter koldt vand i timen - nok til 250 elever

Pris lige nu 15.500 kr. 
normalpris 19.870 kr. 

Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne skal drikke mere 
vand for ikke at dehydere, miste koncentrationen og få hovedpine.

Erfaringer viser, at en drikkevandskøler får eleverne til at drikke mere vand. 

Besøg aqualine.dk og se hvilken drikkevandskøler, der passer til jeres skole.

Drikkevandskøleren får alle 
til at drikke mere vand

Plenum 420x275_august 2016.indd   1 15/08/16   16.09



Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, 
uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål 
til gavn for undervisningsområdet.

Der vil blive lagt vægt på at yde støtten til projekter, som 
sigter mod at motivere og fastholde elever på alle uddan-
nelsestrin med et fremtidsorienteret perspektiv. 

Der er i 2016 en million kroner til uddeling i én stor og en 
række mindre portioner. 

Fondsbestyrelsen har besluttet, at årets hovedtema er: 

Motivation og fastholdelse på alle uddannelsestrin:

Trods fokus på og forøget indsats for at få alle unge til at 
tage en uddannelse udover folkeskolen, er der desværre 
alt for mange, der ikke erhverver en sådan. 

LB Fonden vil i 2016 fortrinsvis støtte projekter, der arbejder 
med temaet.

LB FONDEN UDDELER 1 MIO KR. I 2016

- en del af LB Foreningen

Til almenvelgørende formål

Uddeling finder sted d. 30. november 2016.

Ansøgningsskema skal rekvireres på www.lbforenin-
gen.dk og indsendes senest 15. september 2016 til:

LB Fonden 
LB Foreningen 
Farvergade 17, 1463 København K. 
Gerne som e-mail til lbfonden@lb.dk

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997 
af Lærerstandens Brandforsikring.

Har du spørgsmål så skriv på lbfonden@lb.dk eller ring 
på 56 66 25 52 onsdage kl. 13-16.



HVILKEN FARVE  
HAR LÆRING?

Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig 
selv og lade tankerne flyde. Denne eftermiddag ledte min tanker mig hen på et 
møde for alle skoleledelser i kommunen, hvor emnet var ‘læring’. 

Skolechefen havde indkaldt til mødet, hvor han redegjorde for sit syn på læring. “I vores  
kommune taler vi ikke om undervisning – kun om læring”, understregede han gang på gang. 

Han havde indbudt en skoleleder fra nabokommunen, som holdt et oplæg om hendes ture 
rundt på skolen, hvor hun var ude ‘og se på læring’. Skolechefen rundede oplægget af med, at 
det var et “forbilledligt eksempel på det målrettede fokus på læring”, og så var der kaffepause.

I pausen fik jeg en kop kaffe sammen med to ledelseskolleger fra de andre skoler. “Jeg gad godt 
vide, hvordan læring ser ud, for jeg har aldrig set den på min skole”, sagde den ene med et smil 
på læben. “Hvilken farve har læring – rød, blå eller grøn …?” Vi grinede lidt som tre uartige børn, 
men så kom skolechefen over til os, hvilket betød, at vi hurtigt skiftede samtaleemne. 

Denne eftermiddag sidder jeg og tænker på joken, om hvilken farve læring har. Jeg har set 
masser af undervisning, som har sat elever i stand til at løse opgaver og udfordringer, men  
ingen har nogensinde set, hvad der reelt foregår af læring i elevers hjerner.   

Derfor er det grundlæggende noget pjat ikke at ville tale om undervisning mere, for det er det 
lærerne gør – de underviser. Altså vil skolechefen have, at vi ikke taler mere om lærernes ker
neopgave. Det synes jeg er mærkværdigt.

På Strandskolen taler vi stadig om undervisning, uanset om skolechefen vil have det eller ej. 
Øvelsen ligger i virkeligheden i, at vi skal have mere fokus på, hvad der kommer ud af under
visningen og blive bedre til erkende, at noget undervisning er bedre end andet. 

Den rigtige kamel, man skal bede nogle lærere om at sluge, er, at den undervisning, de prakti
serer, ikke er effektiv og tydelig nok. Det kræver mange ture ud på skolen og se undervisning 
og mange samtaler med lærerne om undervisning – og læring. Det ser jeg frem til.  

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han fået mulighed for skrive under 

pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

En skoleleder skriver her om sine tanker, tro og tvivl om stort  
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen anno 2016.

OM
HVERDAGSLEDELSE
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reduktioner af 
skolebudgettet
i din kommune 
over de sidste 

3 år?

Har du i dette  
skoleår oplevet,  

at det kommunale 
skolebudget er 

blevet genåbnet? Er det din vurdering, 
at kommunens skoler 

kan levere samme 
kvalitet i undervis-
ning som sidste år?

Er der flere eller 
færre resurser 

samlet i din kom-
mune set i forbin-
delse med plan-

lægningen af 
næste skoleår? 
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FORENINGEN HAR DE SENESTE ÅR MARKERET 

SIG SKARPERE I MEDIERNE, NÅR DET GÆLDER 

MEDLEMMERNES LØN OG ARBEJDSVILKÅR, OG 

NÅR DET GÆLDER SKOLEØKONOMI, KREATIVE 

FINANSPOLITISKE STYRINGSVÆRKTØJER M.M.

Af Michael Diepeveen • Grafik: Datagraf

KLAR,
PARAT,
SKARP

synlighed
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Er det din generelle 
vurdering, at der 

i din kommune 
over det sidste år 

er blevet færre 
resurser til ...

n Ja
n Nej
n Uændret
n Ved ikke

Hvilken 
betydning vurderer 
du omprioriterings-

bidraget vil få for 
din kommunes 
skolevæsens

 økonomi? 

Hvad er 
det økonomiske 
perspektiv for 
din kommunes 

skolevæsen 1-2 år 
fremover?    
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 Er Skolelederforeningen  
en lederforening, en fagforening eller en 
skole og ledelsesfaglig forening? Det kan 
der være forskellige meninger om. Svaret 
er nok mere et bådeog end et enteneller. 
Men som med skolelederjobbet, må man 
alligevel ofte vælge side.

Det gjorde foreningen for nylig, da vi gik 
til kamp mod omprioriteringsbidraget. Det 
skete ud fra en vurdering af, at det ikke 
mindst ville være vores ledermedlemmer, 
der skulle stå med aben, når besparelserne 
skulle udmøntes. Og skolelederne er alle
rede hårdt spændt for i form af pressede 
arbejdsvilkår, krav om hurtige resultater 
og løbende nedskæringer.

 Det var et valg, for det ligger ikke til 
foreningen at markere sig kritisk, da der 
som ledere følger en særlig loyalitet over 
for folkeskolen og arbejdsgiverne. Men  
da der fra vores lokale foreninger og for
mænd har været klare meldinger om, at 
skoleledernes arbejdsmiljø og arbejdsvil
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Regeringens omprioriteringsbidrag 
var et hadeobjekt ud over alle græn

ser. Derfor måtte jeg erkende, at skulle vi  
videre i et konstruktivt samarbejde, var  
der ikke noget formål i at insistere på det”.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) 

kår mange steder ikke er acceptable, og 
at tidligere undersøgelser1 har vist det 
samme, er det nødt til at blive sagt.

Hver 6. skoleleder er forsvundet de 
sidste 6 år, og der er ikke balance mellem 
tid, økonomi og kvalitet i de mange nye 
opgaver. Derfor har foreningen gentagne 
gange og altså senest i forbindelse med 
regeringen/KL’s forhandlinger før som
merferien om kommunernes økonomi, 
omprioriteringsbidrag advaret om, at 
den kommunale økonomi og skolernes 
økonomi er under stort pres.

Pres på ledelse og reform 
For ikke at påstå noget ud i det blå, men 
for at være sikre på at have medlem
merne bag sig, når foreningen peger på, 
at det ikke holder med fortsatte besparel
ser, og at det koster at levere de kvalitets
forbedringer, der er målet med refor
men, gennemførte vi en rundspørge.

Skolelederforeningen har konkret i pe
rioden 2. juni  7. juni spurgt foreningens 
lokale formænd om, hvordan økonomien 
ser ud for deres kommunes skoler og sko
levæsen. 77 ud af de 95 lokale formænd, 
der i princippet repræsenterer skoleleder
gruppen samlet set, svarede. Det betyder, 
at vi fik en høj svarprocent på godt 80 %. 
Tak for deltagelsen!

Skoleledernes holdning til det omdis
kuterede omprioriteringsbidrag, der ville 
betyde, at kommunerne skulle skære i de 
kommunale budgetter startende næste  
år 2017 med 2,4 milliarder kr. og stigende 
til det dobbelte over de kommende år, 
var meget klar.

83 % af de adspurgte meldte, at rege
ringens omprioriteringsbidrag ville have 
en negativ betydning for folkeskolernes 
drift/skolereformen. Bidraget ville øde
lægg skolernes planlægning og daglige 
virke, idet 1 % og fremover måske 2-3 % i 
forlods bidrag let ville blive til 5 % eller 
mere på skolerne.

Det blev bekræftet via lokalformæn
dene, at skoleområdet i forvejen er ramt 
af besparelser, og måske endnu værre, at 
den økonomiske udsigt fremover af et 
flertal vurderedes som ringe/meget ringe. 
Reformens implementering risikerer 
derfor at blive bremset. Over en 1/4 op
lever, at de kommunale budgetter genåb
nes midt i et skoleår med akutte bespa
relser, hvilket gør det økonomisk svært  

at planlægge og styre ressourceforbruget 
i skolen.

Ser man fremad vurderede et flertal  
af landets lokale skolelederformænd, at 
deres kommunes skoler ikke kan levere 
samme kvalitet i undervisningen som i 
sidste skoleår. Og på samme måde et fler
tal, at der vil være færre resurser samlet  
i kommunen set i forbindelse med plan
lægningen af næste skoleår.

Alt i alt en bekymrende situation. For
eningens rundspørge blandt lokalformæn
dene blev kommunikeret ud via primært 
foreningens egne og de sociale medier, ti
met i forhold til afslutningen af forhand
lingerne. Her blev det set af ca. 18.000 og 
delt af mange også.

Strået på kamelens ryg 
Da regeringen og KL fik landet aftalen om 
kommunernes økonomi 2017, blev ompri
oriteringsbidraget taget af bordet. Dermed 
fik KL og de mange faglige organisationer, 
heriblandt Skolelederforeningen presset 
en markant ændring igennem. 

Selv om omprioriteringsbidraget for
svinder, gælder det dog fortsat for næste 
år. Men sådan, at regeringen i 2017 sender 
2,2 milliarder af omprioriterings bidraget 
retur til prioriterede indsatser i kommu
nerne. Senere følger de sidste 200 millio
ner kroner. Dermed ender kommunerne 
med i 2017 at få hele omprioriterings
bidraget på 2,4 milliarder retur.

Kommunerne får heller ikke flere 
penge som følge af 2017aftalen. Tvær t
imod ligger den økonomiske bold stadig 
ude i de enkelte kommuner, hvor det er 
op til kommunalbestyrelser og ledere at 
prioritere  hårdt. I regerings/KLaftalen 
har parterne dog taget en erklæring med 
om, at der er ”enighed om opbakning til 
folkeskolereformen”, hvilket burde sætte 

en retning for prioriteringen. Burde.
Fremover skal der fortsat moderniseres 

og effektiviseres. Så der vil med andre ord 
til en vis grad stadig blive omprioriteret, 
men ”når nu udsigten var rigtig dårlig, så 
kan man altid være taknemmelig for no
get lidt mindre ringe”, som Skolelederfor
eningens formand Claus Hjortdal siger.

Med hensyn til foreningens og skole
ledernes profil i medier og det offentlige 
rum, er det bredt acceptabelt at fremstå 
som ansvarlige og bekymrede, men ikke 
op givende og modvillige. Det er heller 
ikke den vante stil. Skolelederforeningen 
og skolerne er langt mest en positiv med
spiller på forandringer. 

”Foreningens medlemmer tager næ
sten pr. definition ansvar for at forny  
og implementere, og vi ønsker på ingen 
måde skolereformen rullet tilbage. Man 
kan da også glæde sig over, at reformen 
støt og roligt er ved at blive implemente
ret, og at der er ros til det arbejde, der 
sker”, siger Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen går helst foran  
i et samlet initiativ, så alt det gode, folke
skolen står for, bliver kommunikeret 
klart. Det er en vigtig dagsorden for for
eningen, skoleledere og for alle andre 
parter i og omkring skolen, der vil tale 
folkeskolen op som et godt valg, når der 
skal vælges skole. Sådan.  

Se alle resultater fra rundspørgen på  
www.skolelederne.org.

Michael Diepeveen er redaktør 

Note 
1 Skoleledelse i det røde, gule og grønne felt, 1.511 besvarelser 
ud af ca. 3.600 medlemmer (42 %), marts 2015. Vilkårs-
undersøgelse, deltagelse af knapt 900 medlemmer fra 39 
kommuner (28 %), Skolelederforeningen marts 2015.
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Sidste år byggede BØRNEfonden 27 nye brønde i Afrika, så tusindvis af børn ikke 
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IKKE SOM DE ANDRE

 For et års tid siden indgik 
vi en samarbejdsaftale med Skole
lederforeningen om et sekretariats
fællesskab, og vi skal i efterårets løb 
mødes for at evaluere dette og se på 
mulige nye tiltag, som kan være til 
fordel for begge foreninger.

Her kunne et egentligt godt og 
fornuftigt spørgsmål være, hvorfor 
ikke bare slå de to foreninger sam
men for at få en bedre synergieffekt 
til fordel for alle medlemmerne? 

Noget for sig selv
Tja … nu valgte jeg i overskriften at 
citere fra De gyldne Løvers gamle 
’70’er hit ”jeg er ikke som de andre, 
jeg er noget for mig selv”, da vores 
selvopfattelse er, at vi ledere i de 
frie skoler er anderledes end jer i 
den kommunale sektor. Vores på
stand og oplevelse er bl.a., at ledel
sesjobbet på en fri skole er specielt, 
og at der knytter sig en anden lede
ridentitet til vores job/ funktioner.

Der er godt 780 frie skoler i lan
det, spændende fra ganske små fri
skoler med godt 30 elever til de 
største privatskoler med langt over 
1.000 elever. På efterskoleområdet 
er spændvidden mellem 40 elever 
og på den anden side af 600 elever. 
Så der er mange forskellige slags le
derjobtyper, der alle kan være spe
cielle – spændende fra ledere, der 

deltager i skolens rengøring, dyre
pasning og til lederjob på meget 
store skoler, hvor øverste leder har 
8-10 mellemledere. 

Næsten alle de frie skoler er selv
ejende institutioner med en valgt 
bestyrelse, som overdrager den dag
lige ledelse til skolelederen/forstan
deren. Der er altså virkelig tale om 
en selvejende institution, hvor øver
ste leder/bestyrelsen er ansvarlig i 
forhold til UVM/tilskudslov samt i 
forhold til den gruppe (oftest foræl
dre), der har valgt bestyrelsen. Altså 
fuldstændig autonome skoler for
delt ud over det ganske land uden 
forvaltninger og samarbejdende 
skoler. Det gør ledelsesjobbet spe
cielt. 

Som udgangspunkt er alle sko
lerne holdningsskoler, som er skabt 
på baggrund af en pædagogisk 
grund idé, et religiøst grundlag eller 
lignende. Det er vores særkende  
og styrke – vi vil noget helt præcist 
med at holde skole. Det gør leder
jobbet specielt.

Den valgte bestyrelse er skolens 
øverste myndighed, så på skolernes 
årlige generalforsamlinger kan der 
ske markante ændringer i skolens 
bestyrelse/formand, hvilket kan give 
store ændringer i skolens hverdag 
øjeblikkeligt. Det gør lederjobbet 
specielt.

Lederidentiteten på  
de frie skoler 
Ved afskedsreceptioner for ledere i 
de frie skolers verden bliver det ofte 
spøgefuldt sagt, at den afgående le
der samtidig skal skifte garderobe, 
da han/hun ofte har en hel del tøj 
med skolenavn/logo. Jeg tror aldrig, 
at jeg har set ledere fra de kommu
nale skoler på samme vis – også i fri
tiden – reklamere for den skole han/
hun er ansat på. 

Nogle af vores efterskoleledere  
er bosat med hele familien på sko
len, og på den vis så kommer ar
bejdspladsen til at fylde en del også 
i familiens liv. Vi oplever i høj grad, 
at mange af vores ledere har en le
deridentitet, der er anderledes og 
fylder mere end (tror jeg) den gør 
hos de kommunale skoleledere. 

Hos Frie Skolers Ledere oplever 
vi, at rigtig mange af vores medlem
mer har en lederidentitet i betyd
ningen en række egenskaber/færdig
heder, som definerer ham/hende 
som forskellig fra andre, fx kommu
nale skoleledere.

Vi oplever, at mange af vores 
medlemmer tilhører forskellige 
grupper – fx privatskoler – og har i 
kraft af disse tilhørsforhold forskel
lige gruppeidentiteter. Vi har at gøre 
med en egen oplevelse og fortælling 
af/om, at jeg/vi gør noget andet og 

AF RUD NIELSEN
formand, Frie Skolers Ledere

56 plenum – aug 2016

klumme



LIDT BAGGRUND OM FSL
Frie Skolers Ledere blev en selvstændig  
lederorganisation (forankret til LC gen-
nem LC-Lederforum) ved årsskiftet 2016. 
Inden da havde vi udgjort 8-9 % af med-
lemmerne i Frie Skolers Lærerforening og 
med nogenlunde samme set-up bestyrel-
sesmæssigt som mellem DLF og Skole-
lederforeningen. På landets frie grundsko-
ler og efterskoler er der ca. 1.200 ledere  
i samtlige stillingskategorier. Ca. 800 af 
disse ledere er medlemmer af Frie Skolers 
Ledere. Ved siden af evt. medlemskab af 
den faglige organisation, er vi knyttet til 
en række skoleforeninger, der markerer  
sig politisk og uddannelsesmæssigt, fx 
Danmarks Privatskoleforening, Efterskole-
foreningen m.fl. Altså noget anderledes 
end i DLF og Skolelederforeningen, hvor 
alle funktioner rummes i foreningerne.

har en anden position end andre. 
Tilhørsforholdene kan godt diver
gere og identiteten kobles op på en
ten funktion eller tilhørsforhold til 
andre grupper. 

Som fagforening vil vi styrke og 
bevidstgøre medlemmernes identi
tet over for dem selv, deres samar
bejdspartnere og omverdenen. Her 
tænkes blandt andet på bestyrelsen, 
skoleforeningen, personale og posi
tioneringen i samfundet, hvor de 
frie skoler har en særlig plads. Am
bitiøst ja, men vi har valgt, at det er 
dette vi i Frie Skolers Ledere vil gå 
efter.  

Slå foreningerne sammen?
Nej, det er tiden ikke til her og nu. 
Med vores oplevelse af, at vi har an

dre specielle job og en anden leder
identitet i vores frie skolers verden, 
så er det ikke der vi er. Det er kun 
otteni måneder siden, vi forlod 
samarbejdet med Frie Skolers Læ
rerforening, hvor vi var de små, så 
derfor vil det ikke være tænkeligt at 
indgå i noget fusionslignende, hvor 
vi igen blev de små.

Vi er tværtimod der, hvor vi ser 
meget frem til et endnu større sam
arbejde i LC-Lederforum med Sko
lelederforeningen, Uddannelses
lederne m.fl. I dette samarbejde  
kan vi alle hver især få lov til at 
dyrke vores særlige kendetegn og 
samtidig sammen arbejde for bety
delig bedre løn og arbejdsvilkår for 
ledere, uanset om vi er fra den ene 
eller anden skoleverden. 

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 
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Billigt billån
- specielt til dig

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU

Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk 

BILLIGT BILLÅN – RING NU

Ring:  Ring 3378 2000 hvis du vil tale 

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/medlemstilbud, 

find din organisation og vælg 

book møde. Så kontakter vi dig

Er du medlem af en organisation, som Lån & Spar

samarbejder med, kan du nu låne til en ny bil på 

ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer 

eller ekstraordinære omkostninger – du betaler for 

oprettelse, og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a. 

Vil du sammenligne med andre udbydere, så tjek ÅOP’en – de årlige 

omkostninger i procent. Kig også på de samlede omkostninger, så får  

du et overblik over, hvad lånet i sidste ende koster dig.

* Betingelser og eksempel på billån med medlemsfordele (min. 20% 

udbetaling): Bilen koster 200.000 kr. Du har selv 40.000 kr. (20%)  

til udbetalingen. Oprettelse af lån koster 4.500 kr. Tinglysning og  

finansieringsdeklaration koster i alt 4.710 kr. Din månedlige ydelse i 84 

måneder er 2.231 kr. før skat. Variabel rente er 2,95% p.a. Debitor rente 

er 2,98%. ÅOP er 4,70%. Samlede omkostninger er 187.443 kr. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse. 

Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet.

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

af billån fra andre banker/finansieringsselskaber. Rentesatserne er 

variable og gældende pr. 1. januar 2016.
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ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

Dialog
En enkel vej til et godt samarbejde
Michael Højlund Larsen
L&R Business

Inklusion
En guide til inkluderende 
praksis i skolen
Kristina Rosenkrands Petersen
Hans Reitzels Forlag 

Flipped Learning
Vejen til engageret læring  
Jonathan Bergmann & Aarons Sams
Turbine Akademisk 

Implementering
Fra viden til praksis på børne –  
og ungeområdet 
Bianca Albers, Helle Høgh & Hans 
Månsson (red.)
Dansk Psykologisk Forlag 

Undervisningsdifferentiering 
Et princip møder praksis
E. Skibsted, H.B. Svendsen, K. 
Østergaard & S. Langager (red.)
Akademisk Forlag

Udsatte børn
Et helhedsperspektiv 
Karen-Asta Bo, Jens Guldager  
& Birgitte Zeeberg
Akademisk Forlag

Styr på mål
Læringsmål, tegn og  
progression
Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag 

Pædagoger og lærer i skolen
Sammen om elevernes trivsel  
og læring
Stig Broström (red.)
Dafolo 

De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger
Ole Kyed
Akademisk Forlag

LÆR!
Effektiv, talentudvikling  
og innovation
Lene Tanggaard og med Tue Juelsbo
Gyldendal Business

Hjernesmart Pædagogik
Stimulér børns læring, empati, 
indre ro og selvkontrol
Anette Prehn
Dafolo

Datainformeret forbedrings-
arbejde i skolen
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

Forskningsinformeret  
læringsledelse
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

Understøttende undervisning 
og læringsmiljøer
Kritiske perspektiver  
og reflekteret praksis
René Kristensen, 
Thomas Szulevicz (red.)
Dafolo

At lede efter læring
Ledelse og organisering  
i den reformerede skole
Helle Bjerg og Nana Vaaben (red.)
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Vejledning og praksisteori
Vejledning & Profession
Per Lauvås, Gunnar Handal
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Parentesmetoden
Tænkestrategier mod  
mobning
Helle Rabøl Hansen
Dafolo

Hjernen og læring
Ole Lauridsen
Akademisk Forlag

Innovation i folkeskolen
Foretagsomhed som  
kompetence
Anne Kirketerp, Karin  
Svennevig Hyldig
Dansk Psykologisk Forlag

Udvikling af undervisning
Hilbert Meyer
Dafolo

Inklusionshåndbogen
Bjarne Nielsen
Dansk Psykologisk Forlag

Ekspert i læring
Et opgør med myterne  
om medfødte evner
Gordon Stobart
Dafolo

Borgernær ledelse
Kristian Gylling Olesen  
& Anja Svejgaard Pors (red.)
Akademisk Forlag

Borgeren i centrum i  
det offentlige Danmark
Karen Revsbech
Kommuneforlaget

Pædagogisk ledelse i en  
læringsmålstyret skole
Leif Moos
Hans Reitzels Forlag

Faglig ledelse i offentlige 
organisationer
Søren Voxted
Hans Reitzels Forlag

Frygtløs ledelse
Håndtér din frygt, og styrk  
din autenticitet
Morten Novrup Henriksen  
& Thomas Lundby
Dansk Psykologisk Forlag

Ledelse og læringsudbytte
Tre skoleledelsesformer
Lonni Hall
Samfundslitteratur

ANMELDELSER

SKOLELEDERJOB.DK
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MÅLRETTET
ANALYSE
 Uden mål og med

Forenklede fælles mål? 
Keld Skovmand
Hans Reitzels Forlag
285 sider, 300 kr.

 Bogen er en kritisk 
analyse af indførelsen af den 
læringsmålstyrede undervis
ning. Den er som bekendt en 
del af det ændrede pædagogi
ske og didaktiske fokus, der 
er kommet i forbindelse med 
først argumentationen for re
formen og siden realiseringen 

af reformen. Teoretisk som i 
praksis. 

Forfatteren, som er cand. 
phil i religionsvidenskab og 
lektor ved UC Lillebælt, indle
der bogen med, at ”dette er 
den første systemiske analyse 
af den seneste reform af Fælles 
Mål”, og at ”den rummer en 
kritisk analyse af den måde,  
erfaringer fra Ontario er blevet 
overført til dansk reform og 
skolesammenhæng på.”

Forfatteren er velargumen
teret og dybdegående i sin 
analyse af begrebet lærings
målstyret undervisning. Han 
dokumenterer i tabeller og 
analyser, at det faglige niveau i 
de forenklede fælles mål, målt 
ud fra Blooms taksonomi, er 
faldet set i forhold til de tidli
gere fælles mål. Det er et vig
tigt opmærksomhedsfelt, og et 
af bogen vigtigste pointer: Har 
vi med indførelsen af de for
enklede fælles mål sænket bar
ren for at ”lukke hullet”, så vi 
nemmere kan opfylde de nati
onale mål, som er stillet i for
bindelse med reformen? Ja, 
det mener forfatteren. 

I indledningen gøres der en 
del ud af at sige, at bogen ikke 
er en kritik af den empiriske 
uddannelsesforskning. Allige
vel får man som læser en for
nemmelse af, at hele bogen er 
gennemsyret af en kritik af 
den del af den pædagogiske 
forskningsverden, som taler 
for læringsmålstyret under
visning og reformen i det hele 
taget. Titlen på bogen ”Uden 
mål og med ” rammesætter 
kritikken. Her bliver ”med” 
centralt, for det er Skovmand 
tydeligvis ikke. 

Det er på den ene side ær
gerligt, at den ellers dybdegå
ende og veldokumenterede 
faglige kritiske analyse nogle 
steder kommer til at fremstå 
som en mere subjektiv kritik 
af ”dem der er for”. På den 
anden side, er kritikken med 
til at give bogen mere ”liv”, 
og det lykkes et par steder at 
få mig som læser ”op af sto
len” og forstyrre mine egne 
holdninger og meninger i for
hold til hele debatten om den 
læringsmålstyrede undervis
ning og fælles forenklede mål. 

Bogen har allerede skabt 
røre i de pædagogiske vande 
og er et vigtigt bidrag til den 
skolepolitiske debat, men for 
praktikere bliver den nok ikke 
det fyrtårn, som forfatteren 
måske har ønsket sig. Han 
mangler efter min mening at 
nuancere sin teoretiske ana
lyse med konkrete eksempler 
fra den anvendelse og over
sættelse af målene, som kom
petente lærere, elever og 
skole ledelser arbejder med 
hver eneste dag.

Der er jo netop mange gode 
eksempler på, at de pædagogi
ske, didaktiske kompetente 
praktikere formår at bringe 
målene i spil, så de giver me
ning og har betydning i for
hold til elevernes læring. Så 
alle elever får mulighed for at 
blive så dygtige, som de kan. 
Det er jo det, som det handler 
om – elevernes læring. 

Dorte Andreas
Næstformand
Skolelederforeningen

ANMELDELSER

REVITA  - 
LI SERET
LEDELSE

Pædagogik og  
skoleledelse

En håndbog for skoleledere 
Anders Balle (red.)
Hans Reitzels Forlag 
289 sider, 325 kr. 

 Her får du en in
spirerende, meget relevant og 
anvendelig håndbog for skole
ledere. Bogen er en antologi, 
sammensat af Anders Balle, 
tidligere formand for Skole
lederforeningen, hvor for
skere, teoretikere og prakti
kere har budt ind med hver 
deres særlige viden inden for 
de forskellige temaer, der er 
væsentlige for at bedrive god 
skoleledelse og skoleudvikling

Hensigten er at komme 
rundt om de væsentligste te

maer inden for ledelse af sko
len og samtidig komme med 
nogle bud på og inspiration 
til, hvordan opgaverne kan lø
ses, så skolens image og status 
får et velfortjent løft. Bogen le
ver til fulde op til hensigten, da 
den giver en ny dimension på 
nogle af de ting, man som 
skole leder er optaget af, og 
som bliver interessant at læse 
om, fordi det giver nye per
spektiver på ledelse i en re
formtid og de nye måder at 
lede på i forhold til læringsle
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BLODETS
BÅND

Hvad er søskende?
Praktiske og følsomme  

forbindelser
Charlotte Palludan m.fl.
Akademisk Forlag 
176 sider, 160 kr.

 Familien er ikke 
en statisk institution, men en 
kulturel og historisk variabel. 

For 100 år siden var man ikke 
sjældent en ud seksotte sø
skende. Senere blev det til far
morsøsterbror. Forandringer 
i levevilkår, større personlig 
frihed, skift i normer, skikke 
og idealer sætter sine spor. I 
dag ligger gennemsnittet på 
1,6 barn pr. forældrepar, skils
misseraten er over 40 %, og 
hver fjerde barn har halvsø
skende. 

Et stigende antal børn vokser 
op i sammenbragte familier 
med både biologiske, halv, 
pap og bonussøskende og  
tilsvarende fædre og mødre. 
Rammebetingelserne har  
ændret sig, og den gængse  
familiestruktur er ikke så  
almindelig længere. Alligevel 
er ker nefamilien stadig den 
dominerende fortælling, frem
går det. Den er målestokken 
for, hvordan børnene – og vi – 
opfatter som ’rigtige’ familier.

Således er det sværere for 
børn i sammenbragte familier 

at sætte ord på deres søsken
deskab end børn fra biologi
ske kernefamilier. Forestillin
gen er også, at de ’ægte’ søsk  
ende har en mere ubrydelig 
indbyrdes loyalitet, selv om 
netop det biologiske aspekt 
for børnene i sammenbragte 
familier reelt spiller en min
dre rolle for de følelsesmæs
sige relationer, der opbygges.

En af de vigtige iagttagelser  
i bogen er, at alle relationer 
kræver en indsats for at blive 
vedligeholdt og overkomme 
barrierer i tid, sted, alders
forskelle etc. Og ligesom i  
ægteskaber er der ikke nogen 
garanti for, at relationen varer 
hele livet. Relationer er i dag 
komplekse konstruktioner, der 
kræver vilje og ikkemindst ud
vikling af kompetencer til at 
begå sig i forhold til. 

Hvad sidstnævnte angår,  
er det kompetencer, som især 
børnene i de sammenbragte 
familier er gode til at udvikle. 

Som nomader i konstant tran
sit, pendlende i mange rum 
og mellemrum trænes de i at 
begå sig i nye logistikker, po
sitioner og konstellationer. 
Men svært er det – ifølge stati
stikkerne opløses to tredje
dele af de sammenbragte fa
milier igen.

Bogen bygger på en under
søgelse, hvor knapt 100 børn 
og unge fra hele landet er ble
vet interviewet og observeret. 
Der er inddraget familier og 
søskendegrupper med ret  
forskellige betingelser, men  
opbruddet i de traditionelle 
familie strukturer gør det van
skeligt at konkludere. 

Det er så også svagheden 
ved bogen, at man mest må 
nøjes med cases og beskrivel
serne af de gængse og nye  
familiestrukturer, der bench
markes med ind og uden
landsk forskning. Forfatterne 
er meget beskrivende med 
mange perspektiver, men er 

delse. Bogen kan læses i sin 
helhed, men kan bestemt også 
brydes op og læses i små bid
der. 

Der indledes med fire me
get relevante og uptodate 
kapitler om pædagogik og  
ledelse efter reformen, her
under læringsledelse tæt på 
eleverne og de enkelte fag
professionelle teams. Derefter 
tre relevante kapitler om or
ganisation og skoleledelse. 
Det handler bl.a. om det ofte 
anvendte begreb distribueret 
ledelse eller ledelse gennem 
ressourcepersoner samt om 
de styringsmekanismer, der 

er mellem kommunen og sko
len, og som i den grad også 
har været oplevet som under 
forandring i de sidste år. 

Så følger der tre kapitler 
om jura, forvaltningsret og 
om økonomi og budgetter. 
Her flytter bogen lidt fokus  
og bliver mere handlingsan
visende. Dette er særlig rele
vant for nye skoleledere. Bo
gens sidste kapitler handler 
bl.a. om de paradokser, vi 
hele tiden skal forholde os til 
som ledere, samt om social 
kapital. Desuden peges der  
på 6 ledelsesdiscipliner, vi 
som ledere skal være bevidste 

om i vores lederskab. 
Generelt viser bogen på en 

rigtig fin måde det spænd, vi 
som skoleledere skal vide no
get om og kunne agere inden 
for. Hvert kapitel afsluttes 
med relevante spørgsmål til 
refleksion i forhold til kapit
let. Herved bliver det ikke 
”bare” en håndbog, men i 
den grad også en bog, der lig
ger op til refleksion om egen 
ledelse, hvilket medvirker til, 
at bogen både henvender sig 
til nye og erfarne ledere.

Anders Balle skriver i for
ordet, at vi er ’i gang med en 
revitalisering af folkeskolen’. 

Bogen er et bud på refleksio
ner om, hvordan man kan  
bedrive revitaliseret skole
ledelse og kan stærkt anbefa
les både til den enkelte skole
leder, men bestemt også som 
en refleksions og diskussions
bog for hele ledelsesteamet. 
Den efterfølgende nødven
dige handling overlades til 
den enkelte læser. God for
nøjelse.

Dorte Andreas
Næstformand
Skolelederforeningen
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ANMELDELSER

ret for forsigtige med at konkludere. Man 
mærker, at forfatterne er forskere og i 
mindre grad formidlere. Et link til en film 
om emnet er der dog. 

I forhold til det spørgsmål, der stilles i 
bogens titel: Hvad er søskende? Ja, så får 
vi ikke rigtig et svar. Som læser savner 
man nogle håndgribelige pointer. Som fx 
de karakteristika, vi kender om den yng
ste, mellembarnet og den ældste, som  
jo nok er generaliserende, men alt andet 
lige giver et billede af ligheder og for
skelle – og netop dermed måske bliver  
til brugbar viden.

Noget andet er, at der mangler der pa
ralleller til børneflokke fra andre familie
former end de mere etnisk rene danske. 
Nydanske familier synes jo ofte at have 
stærkere familiære bånd indbyrdes og 
flere eksplicitte forpligtelser. Her kunne 
det have været interessant at dykke ned i 
forskelle og ligheder.

Kernefamilien er sejlivet som familie
form og som målestok, men gamle fraser 
om ’blodets bånd’ er omvendt ved at 
være forældet. Et moderne søskendeskab 
er noget, som ikke bare er, men som man 
skaber, vedligeholder eller undlader at 
vedligeholde. Som man ved, er søskende 
kilde til både glæde og frustration. De er 
så i dag også mere end nogensinde et 
valg – de kan vælges fra og til. 

Michael Diepeveen
Redaktør

FIND DIT 
NYE JOB PÅ 

SKOLE- 
LEDER- 
JOB.DK

SE ALLE DE 
LEDIGE JOBS PÅ 

SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN 

SMARTPHONE! 
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 Brok er ildeset, mens det at 
være ’konstruktiv’ og ’løsningsorienteret’ 
er buzz words på de danske arbejdsplad
ser. Men når kritiktyper opdeles i brok  
og konstruktivitet, er det i virkeligheden 
underminerende for en sund kritisk kul
tur, og et forsøg på at afvæbne kritikken. 
Fokus drejes bort fra den egentlige pro
blemstilling og rettes mod individet, der 
dermed tages til indtægt for problemets 
omfang.

Slutproduktet bliver ifølge sociolog og 
lektor Rasmus Willig fra Roskilde Universi
tetscenter en tavshedskultur, hvor med
arbejdere ikke tør sige, hvad de tænker, 
mens frustrationerne skaber en større  
og større kløft mellem medarbejdere og 
ledelse.

Når kritik bliver til konflikt
Rasmus Willig udkom i maj 2016 med sin 
nyeste bog ’Afvæbnet kritik’.

Han har gennem årene holdt mange op
læg for lærer, pædagoger, sygeplejersker, 
politibetjente og socialrådgivere. Som en 
del af sine oplæg har han bedt deltagerne 
skrive de svar, de er blevet mødt med, når 
de har luftet kritik på deres arbejdspladser.

Bogen er resultatet af syv års indsam
ling af svar på kritik, som kritiske medar
bejdere er blevet mødt med.

Mange af svarene er i kategorien: ”Det 
er bestemt ovenfra. I skal ikke brokke jer 

over mig” eller ”Jeg hører, hvad du siger, 
men det bliver ikke anderledes”. Men der 
er også en større del, hvor kritikken sen
des tilbage til kritikeren som fx: ”Du er  
da vist udbrændt” eller: ”Du skal gøre op 
med dig selv og overveje, om der ikke er 
noget i vejen i privatlivet”.

Eller deciderede trusler som: ”Du er 
måske ikke stærk nok til at være her?”  
eller: ”Enten er du en del af løsningen  
eller også er du en del af problemet”.

Lederen får større legitimitet  
ved at tage imod kritik
Afvæbning af kritik er i vækst på arbejds
markedet, mener Rasmus Willlig. Det er 
ærgerligt for medarbejderne, der bliver 
mere sky og holder sig tilbage, men det  
er bestemt også ærgerligt for lederne, der 
går glip af et stort potentiale, når de fra
lægger sig ansvaret for problemstillinger 
eller begynder at skyde tilbage mod med
arbejderen.

”En ledelse, der er åben for kritik har 
mulighed for at opnå legitimitet blandt 
sine medarbejdere. Ganske enkelt fordi 
fyldestgørende svar giver mening for  
medarbejderne, siger Rasmus Willig.

Hvorfor er det problematisk, hvis vi som 
samfund bliver mere introverte end ekstro-
verte, når vi påpeger problemstillinger?

”I en dagtildagkontekst betyder det 
konkret, at det psykiske arbejdsmiljø kom

mer under et voldsomt pres fordi de, som 
udøver selvcensur, oplever en form for ne
gativ stressbelastning. Stressbelastningen 
kommer fordi selvcensur skal forstås bog
staveligt. Det er en censur af selvet og til 
de moralske forventninger den enkelte 
har om at kunne ytre sig uden frygt for 
sanktioner. Moralske forventninger, som 
er sikret i grundlovens §77, men som i 
praksis er under pres. Det leder til, at den 
demokratiske debat er i underskud, og at 
politiske beslutninger hviler på et mangel
fuldt grundlag”.

Hvis en leder afvæbner en medarbejders 
kritik, er det vel også fordi vedkommende 
selv er under pres?

”Ja, det kunne være tilfældet, og det har 
jeg også sporet. Der er mange ledelseslag i 
eksempelvis det offentlige i dag, og efter 
min observation er svarene på kritik ens
lydende hele vejen igennem. Jeg har ikke 
set nogen forskel på, hvilke svar henholds
vis ledere eller ansatte får. Der er tale om 
en kultur, hvor ingen går fri, eller kan ud
peges som skyldige. Det er på én gang 
styrken og svagheden ved min analyse.”  

OM RASMUS WILLIG
Lektor i sociologi ved Roskilde Universitet og 
forsker i kritik. Har udover ’Afvæbnet kritik’ 
fra 2016 bl.a. også udgivet bøgerne ’Til for-
svar for kritikken’, ’Umyndiggørelse’ og  
’Kritikkens u-vending’.

MEDARBEJDERNES FRYGT FOR AT UDTALE SIG KRITISK HAR ALDRIG VÆRET STØRRE,  

OG DET GIVER EN USUND TAVSHEDSKULTUR PÅ ARBEJDSPLADSERNE, KONKLUDERER 

SOCIOLOG OG LEKTOR RASMUS WILLIG I SIN NYE BOG ’AFVÆBNET KRITIK’. 

Af Maria Stove • Illustration: Datagraf

SOCIOLOG: 

LEDERE SKAL VÆRE 
MERE ÅBNE FOR KRITIK
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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!

PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller 
mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid 
henvende dig til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 

• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

 Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen.org  
til at tjekke og opdatere dine oplysninger.

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.30, fredag: 9.00-14.00.

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

ADMINISTRATION OG DRIFT     
Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

POLITIK OG KOMMUNIKATION  
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
 
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Helene Grarup Smidt
Konsulent 
hgs@skolelederne.org

Karsten Steen Hansen
Konsulent
ksha@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org
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Så ser vi gerne, at du søger den ledige  
stilling på Stjernevejskolen. Skolen er en  
veldrevet skole, der ligger i et attraktivt  
område i Hedensted by, og vi har gode  
velfungerende faciliteter ude som inde. 
 Vi har ca. 610 elever i 0.-9. kl., en SFO 
med ca. 210 børn samt en centeraf deling 
(med egen afdelingsleder) med knap 50 
elever med gennemgribende udviklings-
forstyrrelser.
 Kommunens idrætstalentklasser på 7.-9. 
årgang er placeret på Stjernevejskolen. 
 I vores værdier tager vi udgangspunkt i 
det enkelte barn, men anser det for vigtigt 
at barnet samtidig indgår i et forpligtende 
fællesskab. Vi værdsætter, at både tradition 
og fornyelse vægtes, at åbenhed og dialog 
fremmes, samt at børnene møder lærings-
miljøer, der fremmer læring og sikrer faglig-
hed således, at de bliver parate til uddan-
nelse eller job. 
 Stjernevejskolen er nået langt med imple-
menteringen af folkeskolereformen. Vi har 
specielt fokus på læringsmål for den enkelte 
elev og elevmål formuleret i børnehøjde 
med udgangspunkt i ”Program for Lærings-
ledelse”. Derfor arbejder vi fokuseret med 
”Vurdering for læring – tænkningen”. 

Vi ønsker af dig:
•	 du har erfaring som leder i folkeskolen
•	 du kan og har lyst til at stå i spidsen, være 

visionær og gå forrest i den ønskede 
 udvikling af Stjernevejskolen og hjælpe  
os med at skabe resultater.

•	 du kan skabe respekt om din person  
og om skolen og er tydelig og mestrer  
respektfuld kommunikation i forhold til 
elever, personale og forældre

•	 du har interesse i og ser muligheder i  
et tæt teamsamarbejde med det øvrige 
ledelsesteam

•	 kan lede processer fra planlægning til 
 målopfyldelse og evaluering i tæt sam-
arbejde med det øvrige ledelsesteam

•	 du udviser en positiv og anerkendende 
 tilgang i samarbejdet med elever, per-
sonale og forældre, og kan samtidig 
 udfordre os og vise mod og handle- 
kraft.

•	 du har et klart defineret børnesyn, der 
hviler på helhedstænkning

•	 du har ambitioner for alle børns faglige 
udvikling og trivsel

Du får en skole med følgende kendetegn:
•	 vores vision er ”Trivsel og læring for alle”,
•	 i vort arbejde med eleverne er udgangs-

punktet ”at alle gør sit bedste, og vi må 
hjælpe indenfor den nærmeste udvik-
lingszone”

•	 respekt, åbenhed og tillid er bærende 
 elementer i det daglige arbejde – både 
kollegialt, i ledelsesteamet og i sam-
arbejdet med elever og forældre

•	 vi har et velfungerende ledelsesteam, 
hvor der er plads til både alvor, hårdt 
 arbejde og et godt grin, med en ret 
 utraditionel opgavefordeling

•	 vi har engagerede og dygtige medarbej-
dere, der er parate til at løfte de frem-
adrettede opgaver proaktivt og profes-
sionelt, og som gerne bidrager aktivt med 
nye ideer og initiativer 

•	 vi er – sammen med de andre skoler i 
kommunen – en del af ”Program for 
 læringsledelse”, med den ambition, at  
vi skal blive bedre til at arbejde målstyret 
og dataorienteret

•	 vi har en aktiv og udviklingsorienteret 
skolebestyrelse og god forældreopbak-
ning

•	 vi kan lide vores arbejde, og vi er stolte  
af det, vi opnår

Hvis du tænker, at ovenstående lige er dig, 
vil vi meget gerne tale med dig og præsen-
tere dig for den skole, vi selv er så stolte af.
Du kan kontakte skolen for besøg.  

Henvendelse til:
•	 Ingrid Knop tlf. 79 74 11 50 (skolen)  

eller 29 12 12 85 (privat).
•	 Skolebestyrelsesformand  

Pia Jensen tlf. 52 30 20 74

Yderligere oplysninger kan findes på  
skolens hjemmeside  
www.stjernevejskolen.skoleporten.dk/ og 
ved henvendelse til leder af Kompetence-
gruppen Læring i Skolen Finn Gatten på  
79 75 55 09. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til gældende 
overenskomst. Der kan forhandles kvalifi-
kations- og funktionsløn.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 9. september 2016.

Ansættelsessamtaler afholdes  
den 19.9. 2016 og den 26.9 2016.  
Ansøgere, som går videre til anden  
samtale, testes i det mellemliggende  
tidsrum.

Er du en engageret og ambitiøs skoleleder?
Har du stærke relationskompetencer og gode kommunikative evner?
Har du humor, er nærværende og lydhør?
Kan du få øje på muligheder og skabe optimale rammer, og forstår du at formidle dem?

Hedensted kommune søger skoleleder
til Stjernevejskolen pr. 01.11.2016

149120 Stillingsaanonce Hedensted Kommune.indd   1 15/08/16   09.57



ATOMER 
Forskere har fundet ud af at lagre data – en 
 kilobyte hukommelse eller 8000 bit i klor- 
atomer. 

Lagringstætheden i denne særlige harddisk er 
på 500 terabytes pr. kvadrattomme, og det er 
500 gange så godt som de bedste nuværende 
harddiske. 

På sigt kan dermed al den information i tekst og 
billeder, som menneskeheden nogensinde har 
skabt, lagres på en atom-harddisk af frimærke-
størrelse .…

   
Skolelederforeningen har revideret sine 
retnings linjer for foreningens sagsbehandling, 
 herunder hvordan klager behandles internt i 
 sekretariatet, politisk og evt. af en ekstern 
 uvildig instans. 

Læs mere på hjemmesiden > Rådgivning 

NOTER

 GYMNASIALT
Nok en gymnasiereform er vedtaget med et 
bredt flertal i Folketinget. Med reformen føl-
ger skærpede optagelseskrav og en række 
andre ændringer. Det betyder også nye krav 
til folkeskolen, ledelse, lærere og ikke mindst 
eleverne om opfølgning på karakter og ud-
dannelsesparathed.

Skolelederforeningens næstformand Dorte 
Andreas finder det positivt, at det fortsat er 
en helhedsvurdering af elevernes uddannel-
sesparathed, der i kombination med deres 
karaktersnit – og ikke kun bastante karakter-
krav om – der lægges til grund for, om de er 
klar til at komme i gymnasiet.

Desuden finder hun det godt, at HF fortsat 
giver adgang for unge så vel som voksne til 
at fortsætte på de lange videregående ud-
dannelser – og at de kunstneriske-kreative 
fag stadig har plads her.

Omvendt er Dorte Andreas ikke begejstret 
over de nye optagelseskriterier. Hun vil ikke 
afvise, at nogle elever kan motiveres af, at 
der stilles krav, men hovedindtrykket er, at de 
gør det endnu sværere for den gruppe unge, 

som i dag ikke får en ungdomsuddannelse og 
kan give øget udskillelse.

Forliget indebærer, at eleverne – vejledende – 
skal have 5 i snit for at komme i gymnasiet. 
Det kan fremover betyde, at 10 % af afgangs-
eleverne i folkeskolen ikke umiddelbart kan 
fortsætte i STX, mens op til 20 % ikke kan 
starte på HF, 12-13 % ikke kan blive HHX-stu-
denter og 6-7 % formenes adgang til HTX.

Folkeskolens afgangsprøve bliver en afgangs-
eksamen, som det hedder i forliget. Det hed-
der videre i bemærkningerne til reformen, at 
eleverne skal være mere karriereorienterede, 
og der bliver talt om karrierelæring og karriere-
kompetence. Og det kan ifølge Dorte Andreas 
tolkes som, at der lægges for meget vægt på at 
få gode karakterer og konkurrence fremfor på 
indhold og progression.

Ændringen af de gymnasiale uddannelser sker 
fra skoleåret 2017/18. De nye adgangskrav 
gælder dog først fra 2019. Ændringerne sker 
inden for den nuværende økonomiske ramme, 
dog er der afsat 400 mio. kr. til kompetence-
udvikling for gymnasielærere og ledere. 

SPROG
 
De mest brugte begreber  
i 79.308 jobannoncer, undersøgt i 3. kvartal 2015:

Kilde: Ugebrevet A4 i samarbejde med Jobindex.
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SOLID 
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SELVSTÆNDIG

20%
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NOTER

KLAGER
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ANNONCE
NOTER

Målrettede diplommoduler styrker dig  
i daglige udfordringer på skolen

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SKOLELEDERE

Pædagogisk ledelse og Skoleledelse med data. LedelsesAkademiet Lillebaelt har stærke 
uddannelser på programmet for skoledere i efteråret 2016.

Pædagogisk ledelse
Modulet baseres på den nyeste viden om pædagogisk ledel-
se og professionelle læringsmiljøer, der støtter elevernes 
læring og trivsel. Pædagogisk ledelse styrker lederes  kom-
petencer til at lede læreprocesser, der skaber udvikling på 
skolen.

Skoleledelse med data
Nyudviklet diplommodul kvalificerer lederes arbejde med
at bruge skolens empiriske viden til kvalitetsudvikling af 
skolens kerneydelser. Der arbejdes med analyse af forskel-
lige datatyper og planlægning af ledelsesindsatser på basis 
af datamateriale.

Dét, der gør det her diplomforløb anderledes er, at det ikke 
slutter ved opgaveafleveringen, men efterfølges af et inter-
ventionsforløb. Denne kobling mellem den teoretiske opgave 
og det praktiske interventionsforløb – det er netop det, der 
er med til at skabe og fastholde en forandring.

Pia Bendixen
Skoleleder, Gummerup Landsbyordning

For mere information - kontakt 
Ledelseskonsulent Elin Andersen, tlf. 24 82 21 40, mail elan2@ucl.dk 
eller
Sekretær Janni Frank, tlf. 63 18 41 11, mail jmfr@ucl.dk   

Tilmelding kan ske på 
ucl.dk/diplompaedagogiskledelse og ucl.dk/diplomskoleledelsedata

Skræddersyet kompetenceudvikling
LedelsesAkademiet kan tilrettelægge diplommoduler, som skræddersyede forløb til 
én eller flere kommuner. 
Forløb kan indeholde vidensrejser, interventionsforløb eller andet relevant – knyttet 
til kommunens strategier.



Halver dit IT budget

refurb.dk

Køb genbrugt. Få høj kvalitet til under halv pris og 12 måneders garanti. 
Vi tilbyder desuden leasing, udvidet forsikring og serviceaftaler efter dit behov 

– kontakt os for yderligere information på 7020 3647

Vi tilbyder, at opkøbe jeres brugte udstyr til favorable priser. 
Så i stedet for at lade de brugte computere, servere, tab-
lets og smartphones sygne hen i kælderen, så kan Refurb 
hjælpe til bedre bundlinje for både skolen og miljøet.

Refurb lavede et prisoverslag af vores elektroniske lager 
som vi skulle af med, og de afhentede selv alle maskinerne. 
Vi skulle ikke engang sørge for pakkemateriale.

Det var overraskende nemt at bortskaff e vores udstyr, og 
vores data er med garanti blev slettet fra alle de solgte ma-
skiner.

Jeg vil gerne anbefale dem til alle virksomheder og institu-
tioner, der gerne vil tjene penge på deres gamle IT udstyr.

Benthe Lorenzen, System Administrator
Handelsgymnasiet Ribe

Vidste du, at 
dit brugte IT er 
penge værd?

Kontakt os på telefon 7020 3647 
eller mail refurb@refurb.dk

HP Elite 
i5 kontorpakke
Inkl. 22” skærm, mus, 
tastatur og Microsoft Windows 
+ 12 måneders garanti

fra kr. 2.399,00Kraftig 
stationær

ekskl. moms

Bærbar HP 
Elitebook i5
Microsoft Windows 
+ 12 måneders garanti

fra kr. 1.399,00

Høj skærm 
kvalitet

ekskl. moms


