
Ceremonimester Kim Kristensen tror på, at de 
bedste løsninger opstår, når chefen giver sine 
ansatte mere og mere ansvar. Undervejs støtter 
han dem og går også forrest, når det gør ondt.  
s. 10 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 // OK’18 optakt // Specialskoleledelse // Min side 
Medlemsprofiler // Feedback i ledelseslagene // Ny formand for BKF // Klumme

MÅNEDENS TWEET
@claushjortdal: Samarbejde 

med skoler giver rekordmange 
medlemmer i klubben. Det virker 

og børn dyrker idræt, også efter 
reformen #skolepol pic.twitter.

com/6xrpRDebsg
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S. 06: OK’18 er i gang. Nu  
forberedes de offentlige over
enskomstforhandlinger; hvad 
skues i horisonten? 

S. 10: Ceremonimester. Når 
alle kabalerne i Kongehuset skal  
gå op, kræver det helt særlige 
leder egenskaber … 

S. 18: Repræsentantskabet. 
Har holdt ordinært møde om bl.a.  
folkeskolen, vilkår, aktivi teter,  
perspektiver, økonomi og politik

S. 22: Festligholdelse. I år  
er foreningen 110 år gammel,  
og 10 år er gået siden seneste 
fusion. Det er markeret!

S. 28: Foreningen. Hvordan 
opleves den? Vi har spurgt et 
spritnyt medlem, et med 5 og 
et med 10 års medlemskab

S. 34: Styring & ledelse. 
Børne og kulturcheferne har 
fået ny formand; hvordan ser 
han på verden?

S. 38: Min side. Vil du modtage 
information fra foreningen, så  
opdatér venligst dine kontakt
oplysninger, tak J

S. 40: Livsduelighed. Skole  
med speciale i autismeforstyrrelser 
arbejder med elevernes sociale 
færdigheder

S. 46: Feedback. Hvordan sikre 
samarbejdet og dialogen mellem 
de forskellige ledelsesniveauer? 

S. 39: Klumme. 

S. 45: Har fået nyt job. 

S. 51: Hverdagsledelse.

S. 53: Anmeldelser.

s. 10 s. 34 s. 40
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S. 46
Samskabende processer 
giver mulighed for at  
overvinde dilemmaer 
og undgå dekobling



Over 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 1300 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 over

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

Alle skAl trives i skolen
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Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs	mere	på		
www.klassetrivsel.dk
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LEDELSESKAPACITET
 Vi ved, at det ikke altid er lige let at få tilstrækkeligt med  

ansøgere til de ledige stillinger i folkeskolen, men ikke altid hvorfor? 
For at blive klogere på, hvad skolelederne selv lægger vægt på, når  
de søger nyt job, har Skolelederforeningen derfor gennemført en  
medlemsundersøgelse.

Det viser sig, at den afgørende faktor for skoleledere på udkik efter nyt 
job er, at der er en tilstrækkelig ledelseskapacitet på skolen. Afstand til 
arbejdet, skoler med et godt ry og god økonomi spiller også ind i job-
jagten, ligesom man gerne vil have højere løn og bruge sine lederevner 
bedre. Men først og fremmest handler det om, hvordan bemandingen  
i ledelsesteamene er.

Tilstrækkelig ledelseskapacitet handler bl.a., om der er tid nok til at  
nå opgaverne, arbejde strategisk, indgå i ledelsesteamet, være perso-
naleleder og tæt-på i den pædagogiske ledelse. Og her hører jeg ikke 
sjældent på vores lokale formænd og medlemmers bekymring over 
den reduktion, der er sket i antallet af skoleledere over de seneste  
år, og det arbejdspres, der følger med reformen og andre fornyelser. 

De udfordringer må tages alvorligt. At kommuner og skoler har svært 
ved at tiltrække ansøgere til skolelederstillingerne var også oppe at vende 
på repræsentantskabsmødet, der for nyligt blev holdt i Odense. Læs  
re portagen herfra og mere om foreningens undersøgelse inde i bladet.

Ledelseskapacitet handler også om lederteam, der i tæt sparring tør  
og kan indgå i en konstruktiv dialog med skoleforvaltningen. 

Og som ikke mindst har opbakningen til at gøre det med 
det politiske beslutningsgrundlag, der er afhængigt af  
at have en åben forbindelse til os, der som bekendt har 
hovedet og hænderne nede i materien.

Målet er mere kvalificerede beslutninger, et større 
ejerskab for skoleudviklingen, øget råderum, mere 
tillid og gerne mindre mål- og resultatstyring. Med et 
godt partnerskab mellem skole ledere, forvaltning og 
politikere og en fælles forståelse af arbejdsfordelin-
gen, får vi – sammen med en tilstrækkelig kapacitet 
og bemanding – øget mobiliteten. 
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Ledere skal
også kunne
gøre karriere
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FORBEREDELSEN AF SKOLELEDERFORENINGENS/LC-LEDERFORUMS 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET MED EN ELEKTRONISK 

UNDERSØGELSE AF DE AKTUELLE ØNSKER OM  MEDLEMMERNES  

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Af Michael Diepeveen  •  llustration Datagraf

  Overenskomsterne på det  
offentlige område skal fornyes pr. 1. april 
2018 og skal derfor forberedes dette år, så 
kravene kan blive udvekslet og forhandlet 
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.

Skolelederforeningens HB har besluttet 
at starte processen ved at gennemføre en 
OK-medlemsundersøgelse. Det gjorde for-
eningen ved at anmode medlemmerne  
om at vurdere en række udsagn for at se, 
hvad de tillægger størst værdi i OK’18 for-
handlingerne. 

Dataindsamlingen forløb i perioden 1.-21. 
februar 2017. Alle medlemmer blev invite-
ret til at deltage i undersøgelsen. Respon-
denternes anonymitet blev sikret ved, at 

der på intet tidspunkt er blevet udleveret 
enkeltpersoners besvarelser. Der er 1.120, 
der har gennemført hele undersøgelsen  
ud af 3.690 erhvervsaktive medlemmer, 
svarende til en svarprocent på 30,3 %.

Ikke overraskende fokuserer en del  
besvarelser på bedre løn og ikke mindst 
bedre vilkår for skoleledelse og skoleledere. 
Dertil kommer selvfølgelig en række input 
på mere konkrete områder, som HB og i  
sekretariatet arbejder videre med frem til 
de endelige krav udtages via LC-Leder-
forum til efteråret. Omkring årsskiftet på-
begyndes de konkrete OK-forhandlinger.

Foreningen vil senere dette forår kon-
takte foreninger og klubber for regionalt 

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN
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ansatte og statsansatte medlemmer om 
OK’18-processen på deres områder.

LC-Lederforum
Skolelederforeningen er via LC-Leder-
forum med i LC og Forhandlingsfæl-
leskabet, der i de specielle og generelle 
forhandlinger er adgangsvejen til for-
handlingsretten af skoleledernes løn- og 
ansættelsesvilkår i kommuner, regioner 
og stat samt fællesskabet i OK- og andre 
forhandlinger.

I LC-Lederforum varetages de kommu-
nale forhandlinger, hvor undervisnings-
lederne har sin egen lederoverenskomst. 
Det gælder på samme måde overenskom-
ster og aftaler på andre områder, hvor  
ledergruppernes overenskomstforhand-
linger koordineres og varetages. 

De store linjer skal koordineres i LC,  
alt efter hvordan forhandlingerne udvik-
ler sig længere oppe i systemet. Det må 
konstateres, at de kommunale og stats-
lige arbejdsgiverparter de senere år – 
også på lederområdet – er gået efter  
at få gennemført betydelige rationaler.  
Og at man som ved OK’13-forhandlin-
gerne på lærerområdet ikke er bange  
for at bruge skrappe metoder.

Perspektiver i OK’18
Det er for tidligt at sige, hvad der vil ske i 
denne omgang, men der er da nogle tegn 
i sol og måne. 

Et ømt punkt på lærerområdet er som 
bekendt arbejdstidsaftalen, som er afløst 
af L409 og skoleledelsens ret til at for-
dele arbejdet. Skolelederforeningen vil 
igen henstille til, at parterne kan finde en 

løsning ved forhandlingsbordet – i den 
danske model bør ingen overenskomster 
fastsættes ved lovgivning. 

Der er ingen tvivl om, at DLF ønsker 
en ’normalisering’ på deres område. Men 
heroverfor står kravet om, at en ny mere 
konkret, overordnet aftale end de nuvæ-
rende spredte lokalaftaler med forståel-
ses- og administrationspapirer ikke må 
binde ledelsesrummet eller økonomien.

Begge sider har raslet med sablerne. 
De store offentlige fagforbund har meldt 
ud, at de ikke denne gang vil efterlade 
nogen ’alene tilbage på perronen’, mens 
særligt KL på arbejdsgiversiden fortsat 
synes at være stålsatte på at få så meget 
arbejde for så få penge som overhovedet 
muligt. Så selv om der gøres forsøg på at 
gå i dialog, er det også klart, at der er et 
stort konfliktpotentiale. 

Økonomisk set har forhandlingsram-
men de senere år været ret lille. Det  
tyder den på at blive igen. Det er for-
handlingsteknisk derfor svært at tilgo-
dese særlige grupper ved forhandlin-
gerne, også fordi da der internt mellem 
de offentlige fagforbund er forskellige 
holdninger til fordeling af lønmidler  
mellem lavt/højtlønsgrupper og som 
følge af ligelønsproblematikker.

Reguleringsordningen, der sikrer  
de offentligt ansatte en andel af et even-
tuelt efterslæb i forhold til privatansatte,  
vil arbejdstagerne derfor sandsynligvis 
kræve bibeholdt. Og så bliver der nok 
tale om en ny 3-årig overenskomst pe-
riode. Ellers: Let the show begin! 

Michael Diepeveen er redaktør 

TIDSPLAN 
FOR OK’18- 

FORHANDLINGERNE

Feb-marts 2017
Lokale generalforsamlinger  

i Skolelederforeningen

30. marts 2017
 Repræsentantskabsmøde 

 i Skolelederforeningen

Maj-juni 2017
Behandling i foreningens  

sekretariat og i HB af OK’18

Juni 2017
Hovedbestyrelsesmøde  
om OK’18opsamling på  

medlemsmøder og foreløbig 
kravliste

Juni 2017
LCLederforum: Møde i  

forretningsudvalget, Foreløbig 
kravopstilling, aftale om  

fortsat proces

August 2017
Formandsmøde og hoved

bestyrelsesmøde i Skoleleder
foreningen om endelig  

kravopstilling

August 2017
Ledergrupperne i LC fremsen

der OKkrav til behandling  
i LCLederforum

September 2017
LCLederforums forretnings

udvalg fastsætter kravene  
til OK’18

September 2017
LClederforums krav til OK’15 
fremsendes til LC for videre 
behandling og koordinering

Slut 2017-start 2018
Forhandlingerne er igang

1. april 2018
Ny overenskomst  

træder i kraft
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NOTER

SKOLELEDERJOB.DK

Man husker nok, at der fandtes fx skomagere og typografer.  
I dag render der på flere skoler robotter rundt i de mindste 
klasser. Og om 20 år vil omkring 800.000 job på det danske 
arbejdsmarked med stor sandsynlighed være overtaget af 
computere og robotter.

Det viser en undersøgelse, der er foretaget for HK. Netop 
kontorarbejdere, sekretærer, ansatte i callcentre o.a. har 
meget stor risiko for at miste deres job til maskiner og 
computere de næste 20 år. 

Men der er større perspektiver i automatiseringen … robot
terne er i fuld gang med at brede sig fra industribranchen  
til de såkaldte videnstunge erhverv. Inden længe vil, både  
revisorer, advokater, læger og journalisters job være i fare.

Således viser forsøg med IBM’s supercomputer Watson, at 
den er bedre til at diagnosticere end lægerne. Robotkirurgien 
vinder frem, og også advokaterne er truet af digitale konkur
renter, som arbejder 24/7 og i løbet af sekunder leverer svar 
med henvisning til lovparagraffer og udfaldet af tidligere 
domme mv. Super computeren her hedder Ross. 

På journalistikkens område er der allerede udviklet compu
tere, der fx kan kommentere sportskampe og skrive repor
tager. Disse linjer er dog skrevet af en endnu levende. 

ELEVERNE
Danske Skoleelever har fået ny 
formand. Det blev Jakob Bonde 
Nielsen, som er elev på Byens 
Skole i Valby. Tillykke til ham!
 
Når Jakob har færdiggjort 9. klasse 
til sommer, flytter han til Aarhus, 
hvor Danske Skoleelever har hoved
kvarter. Her skal han sammen med 
16 andre frivillige unge arbejde for 
foreningen det næste år.
 
Som ny formand vil Jakob Bonde 
Nielsen bl.a. arbejde på øget ele
vinddragelse, bevægelse og på,  
at skolen skal møde eleverne dér, 
hvor de er.
 
Plenum vil i et kommende num
mer bringe et interview med den 
nye elevformand.

ALGORITMER

Hut-Li-Hut!

Jens Peter Madsen, tidl. lektor på pæda
gogseminariet i Odense, tager nu rundt 
og fortæller historier om ”En dreng  
med en livlig fantasi”… med fokus på 
bl.a. dialogisk læsning, beretning og 
samtale i ind skolingen.

Se www.jenspetermadsen.dk

Gode
historier

Uber
 
Ikke så snart som, at det alternative 
taxafirma måtte lukke, da det ikke  
levede op til lovkravene om sikkerhed 
og fik kritik for løn og arbejdsvilkår,  
er det genopstået.
 
Nu som transportfirma, hvor man så 
selv kan køre med, hvis man skal have 
fragtet større eller mindre ting som  
sin seng, sine sko og nøgler fra den  
ene ende af byen til den anden …
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Læringsplatformen MoMo

”MoMo tager udgangspunkt i lærernes hverdag og er 
tænkt som et positivt bidrag til lærernes arbejdsliv. Man 
kan mærke, MoMo er udviklet af lærere – og der skiller 
den sig ud fra de andre læringsplatforme, vi har testet”

Lene Ejsing Drost
Lærer og PLC-konsulent, Tingagerskolen

“For os er der ingen tvivl om, at MoMo er den lærings
platform, der er lettest at anvende, og som passer bedst 
til skolens hverdag”

Tine Kristiansen
Skoleleder, Th. Langs Skole

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

– tid til læring og trivsel

Tingagerskolen  
implementerer MoMo

Th. Langs Skole  
vælger MoMo

MOMO ER KLAR TIL AULA

Plenum_annonce_Apr2017_210x275_V02.indd   1 07/04/2017   08.15
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CHEFEN
SKAL GÅ FORREST! 

CEREMONIMESTER KIM KRISTENSEN ER DRONNINGENS HØJRE HÅND OG 

BEVÆGER SIG TIL DAGLIG I DE SMUKKE BYGNINGER PÅ AMALIENBORG.

HAN MENER, AT MAN SOM CHEF SKAL HOLDE OP MED AT GEMME SIG  

BAG KONTORBORDE OG REGNEARK, MEN DERIMOD SÆTTE SIG SELV I SPIL, 

SÆRLIGT NÅR DET GØR ALLERMEST ONDT. PÅ DEN MÅDE FÅR MAN DEN TILLID 

FRA MEDARBEJDERNE, SOM GØR, AT DE PASSIONERET GIVER SIG FULDT UD. 

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen

 Ceremonimester Kim Kristen-
sen tager imod Plenums journalist i Det 
Gule Palæ i Amaliegade, som ligger i umid-
delbar forlængelse af Amalienborgs creme-
hvide slot. Det er et palæ, der er bygget til 
pragt: her er højt til loftet, tykke velour-
tæpper sørger for en blød gang op til første 
sal, hvor ceremonimesteren har sit kontor. 

Herinde, blandt mørkerøde vægge og 
oliemalerier i guldrammer, styrer Kim Kri-
stensen sin stab. Kontoret har direkte ad-
gang til en mødesal på størrelse med en 
balsal, med en tindrende krystallysekrone 
og vinduespartier fra gulv til loft. Kontoret 
er tapetseret med det originale tapet fra 
dengang, Christian den 9. var konge, og 
han pryder da også væggen sammen med 
statsminister Estrup. De er afbildet, mens 
de diskuterer finansloven og de militære 
udgifter. Foran på et lakeret bord ligger en 
fjerhat som hørte til Kim Kristensens uni-

form, da han var adjudant for dronningen.  
Den kongelige ceremonimester Kim Kri-

stensen er militærmand. Han har igennem 
sin militære karriere befundet sig i flere hi-
storiske brændpunkter: Han var i Eksjugo-
slavien i 1995, da borgerkrigen rasede. Han 
er tidligere chef for de danske styrker i et 
af de farligste områder i verden, Helmand-
provinsen i Afghanistan. Det er ni år siden, 
han afsluttede sin mission i landet, og si-
den er han trådt væk fra slagmarken og har 
styret andre slag fra diverse ledelsesposter. 
Han har været afdelingschef i Forsvarets 
Sundhedstjeneste og forsvarsattaché i Pa-
ris . Han har som nævnt været dronnin-
gens adjudant. Og ikke mindst har han 
skrevet bestsellerbogen ’Følg mig’ om le-
delse, som tager udgangspunkt i hans erfa-
ringer fra erhvervslivet, diplomatiet og 
sportens verden, men først og fremmest 
som militærchef.  
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TRE GODE RÅD TIL 
ANDRE LEDERE

1.
Vær dig selv. Lad være 
med at spille skuespil. 
Kunstige ledere bliver 
ikke fulgt. ”What you 
see is what you get.”

2.
Sørg for at forklare me
ning og formål med det, 
dine medarbejdere skal. 
De følger ikke bare det, 
de skal, men formålet 

med det. Med forståelse 
følger engagement,  

de dikation og passion.

3.
Vær modig og vær klar 

til at gå forrest, specielt, 
når det gør ondt. Her 

træder lederen et skridt 
frem og siger: ”Følg mig”.
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Men det er ikke klicheen på en brysk og 
stram militærmand, som har sagt ja til at 
fortælle om sit liv. Tværtimod. Ceremoni-
mesteren er en mand med en let og af-
slappet væremåde og med en behagelig, 
varm og til tider næsten stille stemme. 
Han har let til smil og det er ikke kedeligt 
at lytte til dronningens ceremonimester. 
Han fortæller præcist, klart og med de  
følelser, der hører sig til undervejs i en hi-
storie, som tæller både sorger og glæder. 

Kongehusets maskinmester
Vi starter med at få en ting på plads, 
nemlig forskellen på hofmarskallen og 
ceremonimesteren. Hvor hofmarskallen 
er den overordnede chef for kongehuset, 
CEO, er ceremonimesteren hoffets stabs-
chef, COO. Han står for planlægning og 
gennemførelse af alle aktiviteter i huset, 
såsom sommertogter og statsbesøg – 
både i udlandet og de, der finder sted  
i Danmark. 

”Det er planlægning og forberedelse, 
kontakt med statsforvaltningen og kom-
munerne, kontakt til andre landes repræ-
sentanter. Det er rejser til Kina, Chile og 
Indonesien, Aabenraa, Favrskov og Lol-
land. Jeg er hele tiden på farten. Jeg rej-
ser ud, briefer den kongelige familie om 
stederne og rejser med dem, når de skal 
afsted. Så jeg sidder i maskinrummet.  
Jeg har koordinationsansvaret i forhold 
til presse, kommunikation, politik, øko-
nomi, bespisning, logistik og transport. 
Alt det, der skal til, for at tingene funge-
rer på en rigtig god måde.”

Kim Kristensen er daglig chef for et  
ledelsessekretariat på seks personer. Når 
der er større arrangementer, kan staben 
blive udvidet til mere end 100 ansatte. 
Hans arbejdstiden afhænger af behovet. 
Der er intet øvre loft. 

”Arbejdsgangen herinde er meget spe-
ciel. Jobbet er et 24-syv-job, og jeg bor 
lige her bagved med min familie, så jeg 
er altid tæt på, når den kongelige familie 
har behov for mig.”

Det var det rent praktiske! Chefens kon-
krete ledelsesstil er en anderledes sag. 

Rammer og frihed 
Da Kim Kristensen kom til kongehuset i 
2012, fandt han hurtigt ud af, at han ville 
ændre på nogle ting i huset. 

”Min filosofi er, at man skal uddanne 
sine medarbejdere i en sådan grad, at 
man på et tidspunkt bliver overflødig. 
Det nytter ikke, at mine medarbejdere 
skal ind forbi mig, hver gang de har 
tænkt en tanke, for at få lov til at gen-
nemføre den. Det tager for lang tid, og 
resultatet bliver ikke godt. Guldkornene 
kommer fra gulvet, ikke fra bestyrelses-
lokalet, og derfor skal man sørge for at 
skabe en ramme, så alle bliver motive-
rede og passionerede. Så sker der jo  
det, at de kommer med de mest fantasti-
ske ideer. Som lige netop er den løsning, 
man ikke selv kunne have udtænkt. Det 
handler i bund og grund om, at man  
sætter sine medarbejdere fri.”

Kim Kristensen mener dog, at det går 
galt, hvis man giver den totale frihed. 
Man kan sammenligne det med at sætte 
folk ind på en boldbane for at spille bold, 
men uden at definere spillets art. Ingen 
ved, om det er fodbold, volleyball eller 
håndbold, der skal foregå. 

”Så bruger medarbejderne alt for 
mange kræfter på at løbe rundt i cirkler 
for at finde hjørneflagene. Derfor skal 
man definere den kasse, den ansatte kan 
boltre sig i. Og her er min erfaring, at gør 
man det, sætter man kreativiteten fri.”

”Hjørneflagene er blevet sat over for 
mine medarbejdere, så de nu har fået 
rammer, vilkår, ressourcer og kompeten-
cer defineret fra min side. Det betyder, at 
der nu handles og ageres på langt flere 
ting fra medarbejdernes side, end det tid-
ligere var tilfældet. Jeg forsøger at støtte 
medarbejderne og ikke styre dem. De ud-
vikles konstant i retning af at få mere og 
mere ansvar med mig som deres ’coach’,” 
siger Kim Kristensen og forklarer, at han 
kun bliver ’forstyrret’ som chef, når der  
er uklarheder og usikkerhed. 

”I sådan et tilfælde vil den ansvarlige 
medarbejder komme ind og lægge sagen 
frem, og han har altid to-tre løsningsfor-

slag med sig. Er der ingen løsningsforslag, 
må medarbejderen lige tilbage i værkste-
det for at tænke. Det er sundt og godt;  
og så giver det ejerskab for opgaven.” 

På vej mellem miner
Forudsætningen er, at man er en stærk 
og synlig leder, som kan udpege en ret-
ning og sige: Følg mig! Som Kim Kristen-
sen skriver i sin bog. Ledelsesfilosofien 
stammer flere steder fra. Han nævner sin 
egen militære uddannelse i Norge som 
en stor inspirationskilde. Dengang blev 
han og andre ført op på stejle fjelde nord 
for Polarcirklen. 

”Det var farligt, og derfor havde instruk-
tørerne et konstant fokus på, hvordan sol-
daterne havde det. Hvis alle ikke var klar, 
tog lederne den tungeste rygsæk og gik 
forrest. Når soldater og medarbejdere er 
bange og angste, er det lederens ansvar  
og pligt at træde et skridt frem og gå for-
rest. Det gjorde et dybt indtryk på mig.”

Læringen fik han også i 1995, da han 
var udsendt som chef for de danske 
fredsbevarende styrker i det borgerkrigs-
ramte Jugoslavien. Kim Kristensen og 
hans kompagni befandt sig i kampzonen, 
hvor serbere og kroatere sloges i den 10 
år lange krig, som i alt kostede 150.000 
mennesker livet. En gruppe af Kim Kri-
stensens soldater var placeret imellem  
de kæmpende kroatere og serbere, og 
det var umuligt at komme frem til dem. 
Som tiden gik, slap mad og drikke op, og 
sygdom stødte til. Soldaterne havde akut 
brug for hjælp, men vejen derhen var be-
lagt med sprængfarlige miner. 

”Da tog jeg en beslutning. Jeg tog en 
rygsæk med vand, mad og medicin og  
to af mine dygtigste soldater med mig. 
Og så gik jeg ud til kroaterne, hvis kom-
mandant jeg kendte, og sagde: Jeg er 
chef for denne her enhed, og mine sol-
dater er derude. Jeg skal ud til dem nu. 
Og hvis det går galt i minefeltet, så ved 
hele Danmark, at det er jeres skyld.” 

På den måde fik Kim Kristensen skabt 
mulighed for at komme ud til gruppen, 
og begav sig af sted. Som man nu engang 
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bevæger sig igennem et minefelt. De gik et par 
skridt, stak i jorden med deres bajonetter for 
at se, om der lå miner, gik et par skridt igen. 
Og den lille patrulje nåede frem til de udsatte 
soldater uden ulykker. 

”Det er klart, at der sendte jeg et signal til sol-
daterne, som fulgte med på radioen, om, at jeg 
tog det ultimative ansvar. At da det gjorde rigtig 
ondt, kom chefen selv derud med rygsækken. 
De så, at jeg ville gøre alt, der stod i min magt, 
for at passe på dem. Det havde jeg også lovet 
deres pårørende, så her skulle jeg ikke svigte” 

Elsk dine soldater som dine børn
Kim Kristensen henviser til den kinesiske mili-
tærteoretiker, general og filosof Sun Tzu, som 
sagde: Hvis du behandler dine soldater, som 
var de dine egne børn, vil de følge dig igennem 
de dybeste dale. 

”Det er en filosofi, man som chef med fordel 
kan kigge i retning af. Alle militærledere ved 
godt, at kæft, trit og retning, det dør man af i 
krig. Du kan ikke befale og skrige unge danske 

drenge og piger ud i en kugleregn. Så får du lov 
til at gå selv – alene. I den militære verden er  
du nødt til at være der og drage omsorg for dine 
medarbejdere. Hvis du ikke elsker dem, får du 
ikke dine soldater til at følge dig. Du får heller 
ikke de pårørende til at synes, at det er verdens 
bedste idé at gå med i krig, hvis de tvivler på 
chefen. Så hvis du ikke viser omsorg og inte-
resse – og den skal være ægte – går det galt.” 

Pointen er, at et omsorgsfuldt, autentisk og 
fagligt kompetent lederskab giver følgeskab, 
forklarer Kim Kristensen. 

”Det er ikke langhåret og hippieagtigt. Du  
er selvfølgelig professionel leder for dine an-
satte. Men at være chef på denne måde hand-
ler om at finde en balance, og der skal naturlig-
vis værnes om medarbejdernes private liv.” 

Chefen skal sætte sig selv i spil
I dag holder Kim Kristensen foredrag om  
ledelse i Danmark og i udlandet  med udgangs-
punkt i sine erfaringer. Han møder mange of-
fentlige og private chefer. Over en bred kam – 

TRE MENNESKER,  
DER HAR GJORT EN 
FORSKEL I MIT LIV

Anna Hansen 
Min mormor, som er en af 
de sejeste kvinder, jeg har 
mødt i mit liv. Hun blev gift 
med cykelsmeden i Vor
dingborg og fik 15 børn, 
hvoraf 5 kuld var tvillinger. 
Hun lærte mig, at man ikke 
skal ynke sig selv. Hendes 
mand døde tidligt, og hun 
bed tænderne sammen og 
sørgede for, at børnene kla
rede sig og kom godt i vej. 
Hun blev 97 år og holdt hu
møret oppe i sin alderdom 
med sin daglige snaps og sit 
bankospil. Hun er en stor 
rollemodel for mig.

Leo Wæver 
Han var leder af Prins Jør
gens Garde i Vordingborg, 
som jeg var med i fra 1972 
til 1984. Det var ham, der 
gav mig selvtillid, så jeg som 
9årig blev tamburmajor og 
gik forrest for gardens 40
50 drenge. Han sørgede for 
at skubbe til mig med en 
stor og kærlig omsorg. Kær
lig omsorg er også at træne 
dem, man har ansvaret for, 
hårdest muligt, så man er 
klar til sine opgaver. Uden 
ham ville jeg ikke have fået 
det liv, jeg har fået.

Allan Levann 
Administrerende direktør i 
High Performance Institute, 
som fik åbnet mit syn for ar
bejdet med ledelse inden for 
’high performance’grupper, 
dvs. sportsfolk, kunstnere, 
erhvervsfolk og forskere. 
Hans evne til at se mulig
heder på tværs af faggræn
ser, innovativt og kreativt at 
føre mennesker sammen og 
skabe fremtidens lederskab 
har været inspirerende. Han 
viser, at med faglig dygtig
hed og social intelligens kan 
man skabe stærke netværk 
og sætte scenen for andre.
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og noget generaliserende indrømmer han – 
mener han at kunne konkludere, at de ikke 
forstår vigtigheden af at sætte sig selv i spil. 

”Jeg hører f.eks. en HR-direktør sige: ’Jeg 
forstår det ikke. Jeg siger jo til alle, at min 
dør altid står åben. Men der kommer ikke 
nogen’. Men det kunne måske være, fordi 
HR-direktøren skulle tage sin kaffekop og 
gå ud blandt medarbejderne. Vise oprigtig 
interesse for dem og tilbyde sig selv som 
sparringspartner. Der er ikke nogen, der 
følger en leder, hvis de ikke føler, at lede-
ren vitterligt interesserer sig for dem.”

Kim Kristensen mener, at New public 
management-æraen har betydet, at vi har 
vænnet os til, at alt skal kontrolleres og  
dokumenteres. Lederne har vænnet sig til 
ikke at tage beslutninger, de er blevet pro-
cesledere, hvor alt skal sendes i stjernefor-
deling og kommenteres. 

”Det betyder, at medarbejderne ople-
ver, at lederne aldrig tager beslutninger. 

Lederne skal følge deres regneark, skabe-
loner, direktiver, forordninger og forma-
lia. Men hvor er personen, hvor er lede-
ren, som tænker de sunde, fornuftige 
tanker, og som siger: Nej, vi sætter ikke 
otte tjekmærker i de her skemaer i dag.  
Vi sætter kun seks. For vi har løst nogle  
andre op gaver, som er bedre for helhe-
den. Og det står JEG på mål for.” Han  
afslutter med et ønske og et håb. 

”Lederne skal være mere modige. Jeg  
håber, at der med den etablerede ledelses-
kommission bliver skabt rammer og vilkår, 
så fagligheden sættes fri. Ved tillid og de 
rette støtteværktøjer tror jeg på, at vi med 
tiden vil se lederne udfolde deres fulde le-
delsespotentiale. For der findes så ufattelig 
mange dygtige ledere derude. Vi skal have 
løsnet de snærende bånd, så lederne kan 
få lov til at præstere til glæde for os alle.” 

Af Cathrine Huus er freelancejournalist

 BLÅ BOG

• Kim Kristensen
•  Født 1964 i  

Vordingborg
•  Gift med Tine, som er  

intensivsygeplejerske  
og præst

•  Har to sønner på  
21 og 23 år

•  Forfatter til årets ledel
sesbog 2015 ”Følg mig,  
ledelse fra fronten” 

•  Foredragsholder og  
underviser i High  
Performance Institute 
 Ceremonimester i  
kongehuset siden 2012

•  Forsvarsattaché i Paris  
fra 200912

•  Kåret til Årets Leder  
af Lederne 2009

•  Afdelingschef i Forsvarets 
Sundhedstjeneste fra 
200809 

•  Chef for danske, britiske 
og tjekkiske styrker i  
Helmand, Afghanistan  
200708

•  Stabschef ved den dansk
franske bataljon i Mitro
vica, Kosovo 2005

•  Sagsbehandler i Forsvars
kommandoen 200204 

•  Adjudant for hendes  
Majestæt Dronningen  
200002 

•  Lærer på Hærens Officers
skole, Frederiksberg Slot 
199700

•  General Staff College i 
Norge fra 199697 

•  Kompagnichef i Krajina/
Eksjugoslavien for danske 
og litauiske soldater 1995

•  Sergent og officer ved 
Den Kongelige Livgarde 
med tjeneste i interna
tionale missioner siden 
1984 

•  Kim Kristensen har des
uden en række udmærkel
ser, ordener og medaljer, 
herunder kommandør af 
Dannebrogsordenen
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Viden og rådgivning 
– fra praktiker til praktiker
Læringskonsulenterne på folkeskoleområdet er erfarne praktikere, som rådgiver og samarbejder med ledere, lærere og  
pædagoger i kommuner og på skoler. Du kan altid ringe eller skrive til en læringskonsulent, hvis du har brug for sparring 
eller svar på et konkret spørgsmål. Find en læringskonsulent på uvm.dk/laeringskonsulenterne

Forebyggelse af radikalisering 
og social kontrol 
I 2017-2020 skal en systematisk og målrettet indsats i 
dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser 
styrke og udvikle institutionernes arbejde med tidlig fore-
byggelse af radikalisering og social kontrol. Det sker gennem 
arbejdet med: 

• Demokrati, medborgerskab og fællesskab samt kend-
skab til valg og rettigheder

• Kritisk tænkning
• Redskaber til dialog om følsomme og vanskelige emner
• At undgå marginalisering af elever eller elevgrupper
• Forældresamarbejde
• Handlemuligheder ved bekymring for radikalisering eller

negativ social kontrol.

Læringskonsulenterne skal stå for indsatsen, som er et led i 
aftalen om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017. Dagtil-
bud, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser modtager i 
efteråret informationer om indsatsen.

Håndværk og design 
Deltag i en temadag om Hånd-
værk og Design den 16. juni 
klokken 9-15 og sæt fokus på, 
hvordan du kan arbejde kvalifi-
ceret med fagets faglige mål.  Vi 
arbejder i workshops med fokus 
på designproces, kreativitet og 
innovation – og dagen vil have 
innovation og entreprenørskab 
som gennemgående tema.

Bevægelse i udskolingen 
– hvorfor og hvordan?

Er du udskolingslærer, og har du 
brug for mere viden og konkre-
te eksempler til at få bragt mere 
bevægelse ind i din undervis-
ning? Så kom til temadag om 
bevægelse i udskolingen. 

Dagen sætter fokus på, hvorfor 
vi skal bringe bevægelse ind i 
undervisningen – og hvordan vi 
skaber mening og kvalitet i ar-

bejdet med bevægelse. Vi tager udgangspunkt i den nyeste 
viden indenfor bevægelse, læring og trivsel og præsenterer 
dig for forskellige pædagogiske og didaktiske redskaber og 
modeller. Kom og bliv inspireret til bevægelse – så du slet 
ikke kan lade være! Vi ses den 10. maj i DGI Huset i Vejle 
eller den 17. maj i Idrættens Hus i Brøndby. Begge dage 
klokken 9.30-15.

Ekstra temaforløb om  
ordblindhed i grundskolen 
På grund af stor efterspørgsel efter viden om ordblindhed 
holder læringskonsulenterne nu yderligere fire temaforløb a 
tre dage om ordblindhed i grundskolen. Målgruppen er læse-
konsulenter og læsevejledere. Temaerne er ordblindhed og 
andre læsevanskeligheder, herunder afdæknings- og under-
visningsindsatser for ordblinde elever i grundskolen. De i alt 
otte forløb holdes i Aalborg, Esbjerg, Fredericia, Hillerød, Kø-
benhavn, Odense, Ringsted og Roskilde. 

Tilmelding: uvm.dk/laeringskonsulenterne



TÅGEN LETTER
CA. 100 REPRÆSENTANTER FRA LOKALFORENINGERNE OG SÆRLIGE LEDER-

GRUPPER HAR VÆRET SAMLET I ODENSE MED HOVEDBESTYRELSEN FOR  

AT FÅ AFSTEMT DE SKOLE- OG LEDELSES POLITISKE LINJER.

Af Michael Diepeveen  • Foto Hung Tien Vu

 Uden for var det gråvejr og regn, 
men inden for blev der højt og klart sunget: Det 
er i dag et solskinsvejr! Og i løbet af dagen kunne 
faktisk en vis opklaring spores. Om det så skyld-
tes den tilstedeværende ledelseskraft, og om 
man kan drage paralleller til indførelsen af re-
formen ude på skolerne, er dog svært at sige. 

I hvert fald var Skolelederforeningens højeste 
myndighed repræsentantskabet samlet for at gå 
tæt på tidens udfordringer, drøfte nye tiltag og 
foretage det årlige ’eftersyn’ af foreningens aktivi-
teter og økonomisk-administrative dispositioner.  

Til at fordele sol og regn nogenlunde på repræ-
sentantskabsmødet blev valgt John Vagn Nielsen, 
direktionssekretær i Finansforbundet. Han kunne 
konstatere, at der var næsten fuldt hus, at mødet 
dermed var beslutningsdygtigt, og heldigvis at 
mødet var lovligt varslet og indkaldt.

Skjult virkelighed
Foreningens formand Claus Hjortdal indledte sin 
mundtlige beretning med et billede fra golfba-
nen på en tåget dag, hvor det er svært at se hul-
let. Så der ryger nok et par bolde ved siden af  
og en enkelt i søen, men rutinen betyder, at man 
alligevel kan bestemme retningen og gi’ det et 
go’. Således også med ledelsen af reformen, der 
indimellem kan synes uoverskuelig og svær.

”Men tågen letter. Bag al den megen medie-
bragte omtale af reformen, findes der en anden 
historie, ja mange andre historier fra virkelighe-
den. Den handler nemlig om, at vi, på trods af 
ændringer af skole- og ledelsesstrukturerne, 

nedskæringer, parret med mange nye opgaver, 
er længere med reformen, end man kunne håbe 
på. Det er ikke mindst sket ved, at skolerne og 
skolelederne har været innovative, kreative og 
har leveret resultater”, sagde formanden.

De historier bliver for sjældent fortalt, så det 
må vi alle gøre mere for. For skolereformen er 
kommet for at blive, det er der ikke tvivl om,  
understregede formanden. Han har sammen 
med næstformand Dorte Andreas for nyligt be-
søgt alle partiernes skolepolitiske ordførere, og 
det står klart, at forligskredsen bag reformen står 
helt fast på den i dens oprindelige form. Det er 
snarere i vores egne rækker blandt parterne, der 
arbejder i folkeskolen, at der er brug for at få sik-
ret fællesskabet, bemærkede Hjortdal.

Formanden ridsede i den forbindelse nogle 
perspektiver op for OK’18-forhandlingerne,  
der kan blive vanskelige – da der er kræfter, der 
trækker i flere retninger. Ikke mindst på skole-
området. For på samme måde som foreningen  
vil være synlig, stærk og attraktiv på det skole- 
og ledelsesfaglige område, skal den være det, 
når det gælder foreningens medlemmers løn-, 
arbejds- og ledelsesvilkår.

”Vi vil arbejde på at få sikret ledelseskapacite-
ten og øget ledelsernes mulighed for at få løst  
skolens kerneopgaver frem for at drukne i effekt-
styring. Det handler bl.a. om at etablere en god 
dialog og relation til de lokale forvaltninger og  
politikere. Her søger formandskab og sekretariat 
at støtte det lokale arbejde ved at mødes med lo-
kalforeninger og tværkommunale netværk for at 
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Læs den 
skriftlige beretning 

på hjemmesiden
skolelederne.org

YDELSER, MIDLER 
OG KONTINGENT

Det opleves desværre, at de 
rammer, der hidtil har været 
for organisationspolitisk ar
bejde, lægges under pres af 
arbejdsgiverne, hvilket kan 
betyde, at Skolelederforenin
gen på sigt må ændre sine 
ydelser for HBarbejde.

Imidlertid var det indstillet, 
at ydelserne til HBmedlem
merne foreløbigt fortsætter 
uændret, hvilket blev god
kendt – in mente, at der kan 
ske forandringer fremadret
tet. Også fastsættelsen af 
midler til de lokale afdelinger 
var foreslået at fortsætte 
uændret i 2018, hvilket blev 
godkendt.

Med hensyn til fastlæggel
sen af kontingentsatsen for 
2018 havde HB forslået, at 
der indføres en automatisk 
prisregulering svarende til, 
hvad fx KL bruger. Det af
stedkom bemærk ninger om, 
hvad de ekstra penge skal 
bruges til, og om forening 
en ikke med overskuddet  
i 2016 er vel polstret nok?

Men næstformanden og flere 
HBmedlemmer uddybede 
forslaget med henvisning til 
behovet for at kunne sætte 
politiske aktiviteter i gang,  
og det blev derefter vedtaget 
med stort flertal. Således re
guleres kontingentet pr. ja
nuar 2018 med 2,3 %, hvilket 
omregnet bliver en stigning 
på 14 kr. pr. måned.

Rep. 
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FORENINGENS  
ØKONOMI M.M.

Næstformand Dorte Andreas 
gennemgik regnskab 2016, 
der med et overskud på 1,3 
mio. kr. viser, at foreningen  
pt. har en sund økonomi.

Bagved ligger en række priori
teringer og en stram økono
misk styring, men også ud
gifter og indtægter, der kan 
svinge. Der er fx tale om sti
gende vedligeholdelsesudgif
ter til foreningens hus i Snare
gade, og årsmødet sidste  
år, der gav et godt overskud. 
Regnskab 2016 blev godkendt 
enstemmigt.

Næstformanden fremlagde 
budgettet for 2018 til oriente
ring. Det er lagt konservativt, 
ikke mindst fordi foreningens 
medlemstal har været for ned
adgående og stagneret som 
følge af strukturændringer. 
Her faldt en bemærkning om, 
at der bør sættes flere midler 
af til politiske aktiviteter, hvil
ket næstformanden ikke var 
uenig i, men pegede på priori
teringen af en anden økono
misk post, nemlig Snaregade. 

Foreningens hus er gammelt, 
bevaringsværdigt og der er op
stillet en renoveringsplan, som 
kan indebære store ud gifter 
fremadrettet. Næstformanden 
orienterede om, at HB derfor 
overvejer at skifte ejerforholdet 
ud med at bo til leje hos sig 
selv – ved fx at sælge huset til 
den del af Særlig Fond, skole
lederne har part i og dermed 
som lejer blive løftet fri af re
noveringsforpligtelsen.

Der var ingen kommentarer 
hertil fra repræsentantskabet, 
hvilket betyder, at HB står frit 
til at overveje og eventuelt 
træffe beslutning om en æn
dring af ejerforholdet vedrø
rende Snaregade. Der var rift om mikrofonen ...
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vælge strategier ud fra de vilkårsunder søg-
elser, der er lavet for skolelederne i de enkelte 
kommuner”, sagde Hjortdal.

Formanden var også inde på, at foreningen 
har været stærkt medvirkende til, at der kom-
mer en helt ny, mere praksisnær skoleleder-
uddannelse i et samarbejde med BKF, KL og 
flere ministerier. Desuden er forening ens 
store nye indsats ’Folkeskolen. Vores. Hele  
livet’ ved at tage form, og det er en dagsor-
den, hvor det rent faktisk er lykkedes at få 
alle parter i og omkring folkeskolen til at 
bakke op og være aktivt med. Et emne, næst-
formand Dorte Andreas uddybede, se s. 24.

Skoleledere søges
I den debat, der blev lagt op til i forbindelse 
med beretningen, blev det bl.a. nævnt, at der 
mange steder er problemer med at skaffe an-
søgere til de ledige skolelederstillinger – ikke 
mindst kvalificerede ansøgere. Der er stor  
udskiftning og ikke sjældent lange konstitue-
ringer. Alt sammen tegn på, at noget ikke er  
i orden, så der er behov for at få synliggjort 
skoleledernes vilkår.

Claus Hjortdal henviste til, at den OK’18 un-
dersøgelse, foreningen for nylig har foretaget, 
viser, at ledelsesbemandingen/kapaciteten på 
skolerne er det, skoleledere mest af alt kigger 
efter, når de søger nyt job. Det og andre for-
hold, der har med skoleledernes vilkår at 
gøre, vil foreningen synliggøre over for politi-
kere, forhandlingsmodparter og i den offent-
lige debat (se boxen).

Der var ros til formandsskabet for at pri-
oritere foreningen decentralt, komme ud og 
være i dialog med foreningens aktive og al-
mindelige medlemmer. Vi må stå sammen – 
sagde en – for at sikre folkeskolens fremtid, 
den bør ikke bare ha’ en glad, men en elite-
smiley. Og som en anden sagde: Vi skal ikke 
være bange for at tale folkeskolens sag så 
klart, at vi udfordrer fri- og privatskolerne, 
som ikke altid løfter samme opgave som fol-

Rep. 
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Har du lagt mærke til, hvor mange skole
lederstillinger, der opslås og genopslås, ja 
selv i denne digitale tid med dyre, trykte 
annoncer? Rekrutteringen til særligt de 
øverste skolelederstillinger er i stigende 
grad et problem. Det hører man alle ste
der, og det blev også vendt på repræsen
tantskabsmødet.

Skolelederforeningen har netop lavet en 
medlemsundersøgelse, der skal afdække, 
hvad skolelederne vil lægge vægt på ved 
OK’18forhandlingerne (se s. 6) med 
tanke på kravopstillingen senere. Deri
blandt er der kigget på hvilke faktorer,  
der har be tydning, når man som skole
leder søger nyt job. 

Med 1.081 besvarelser er under søgelsen 
absolut repræsentativ. Og den viser, hvad 
angår mobilitet/karrierespørgsmålet, at 
skolelederne allerførst søger mod skoler, 
hvor der er en tilstrækkelig ledelses kapa
citet/bemanding til at løse op gaverne –  
det er klart den vigtigste motivation.  

Først derudover søger man mod skoler i 
geografisk nærhed, med et godt ry og en 
fornuftig økonomi …  samt for at få mere  
i løn, større ind flydelse. Det er primært 
ønsket om at have tålelige, rimelige ledel
sesvilkår, der motiverer, og så er det nok  
til en vis grad frygten for at slide sig op, 
der demotiverer …  

Nogle få fakta: 40 % af foreningen med
lemmer er 55+, så der er en stor udskift
ning i gang, med mange der forlader 
skuden og kun få, der vil være ledere. 
Skole  ledere arbejder i snit 49 t/ugtl. 
(SFI) og er ”underlagt et voldsomt ar
bejdspres” (KORA), hvilket kan afholde
fra at søge opad.

I forbindelse med repræsentantskabs
mødet havde foreningen dels fået bragt  
et indlæg i Danske Kommuner, og dels  
tog Politiken og flere medier historien  
op et par dage efter, hvilket så oveni  
blev flittigt kommunikeret videre via  
de sociale medier. 

LEDELSESKAPACITET

Se mere om medieomtalen på foreningens hjemmeside, Twitter- og FB-platforme.

MELLEMLEDERE

n Helt uenig
n Delvist uenig

n Hverken enig eller uenig
n Delvist enig

n Helt enig
n Ved ikke/ikke aktuelt

En god 
løn

Større 
indflydelse

At jeg 
kan bruge 
mine kom
petencer 

bedre

At skolen, 
jeg søger, 

har et godt 
omdømme

At skolen, 
jeg søger, 

her en god 
økonomi

At der er 
tilstrækkelig 

ledelses
kapacitet

Geografisk 
nærhed af 
min bopæl

52,1%

32,3%

35,7%

37,7%

17,6%

76,4%

15,9%

31,9%

42,6%

15,2%

54,7%

30,5%

7,4%

58,5%

26,6%

36,6%

29,7%

20,5%

100%

75%

50%

25%

0%

Hvor enig er du i følgende udsagn? Hvis jeg skal søge nyt job som
skoleleder på et højere niveau end nu, lægger jeg stor vægt på.

ØVERSTE LEDERE

58,6%

27,3%

6,8%

32,7%

33,6%

18,2%

20,6%

42,1%

21,0%

55,8%

27,3%

7,2

58,9%

23,4%

8,6%

7,5%

25,7%

27,1%

24,8%

10,0%

100%

75%

50%

25%

0%

70,8%

17,3%
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FESTLIGHOLDELSE

På repræsentantskabsmødet markerede Skole
lederforeningen sin 110 år lange, til tider meget 
forgrenede historie, og 10året for den seneste 
fusion, hvor alle skolelederne blev samlet.

Siden Overlærerforeningen blev dannet tilbage  
i 1907 er skoleledernes foreningsmæssige hi
storie gået sin gang. Tendensen har dog altid 
været: Man har ønsket selvstændige fora for  
at varetage egne interesser, sikre egne løn  
og arbejdsforhold og udtrykke egne skole  
og ledelsespolitiske holdninger.

Overordnet er skoleledere typer, der ønsker  
forandring og vil fremad, men ikke alle har altid 
villet samme vej. Der har været foreninger for 
førstelærere, viceskoleinspektører, skoleinspek
tører m.fl., indtil det i 1976 lykkedes at samle 
alle med lederfunktioner i folkeskolen i Dan
marks Skolelederforening. Der efter gik nogle  
år, hvor forholdet til det fælles ophav DLF blev 
præget af ønsket om øget autonomi.

I 1997 blev Danmarks Skolelederforening delt  
i en gruppe, der forlod DLF, men fortsatte for
eningen under samme navn, mens en anden 
gruppe af skoleledere, der ønskede at blive i 
DLF, etablerede et alternativ: Lederforeningen. 
Splittelsen varede 10 år, indtil grupperne nær
mede sig i spørgsmålet om at få samlet skole
lederne i en ny fælles forening med egen for
handlingsret for ledergruppen.

Ikke mindst, fordi DLF i perioden havde åbnet 
sig for organisatoriske ændringer, lykkedes det 
at etablere Skolelederforeningen i 2007, som vi 
kender den i dag for alle skoleledere. Eller så 
godt som alle. Organisa tionsprocenten ligger 
lige nu på ca. 98 %.

Det er altså i år 110 år siden, at den første leder
forening så dagens lys, og 10 år siden, at det  
nyfusionerede, selvstændige forum for skole
ledere blev dannet. Det blev markeret ved en 
festligholdelse på repræsentantskabsmødet 
med Skoleledersangen, et glas og taler af tre 
tidligere formænd – Jens Færk, Erik Lorenzen  
og Anders Balle – der krydrede begivenheden 
med anekdoter, festlige som alvorlige.

Læs foreningens 100 års jubilæumsskrift > 
Nyheder og medier > Skoleledelse 8-07

keskolerne gør – vi skal ikke være så 
pæne, lød det.

Claus Hjortdal medgav dette, men 
pegede også på styrken i at tage ud-
gangspunkt i de gode fortællinger.  
I debatten blev det også nævnt, at 
skole lederne klart skal sige, at vi går 
ind for reformen. 

”Skolelederforeningen er både en  
ledelsesfaglig forening og en fagfor-
ening. Vi kan være stolte over vores 
meningsfulde, vigtige job og vi bør  
fortælle om det gode arbejde, der gø-
res. Også selv om skolelederne mange 
steder er presset, og at også det skal 
frem i åbenhed”, sluttede formanden.

Den mundtlige beretning blev deref-
ter sammen med den på forhånd ud-
sendte skriftlige beretning enstemmigt 
godkendt.

Forslag og suppleringsvalg
Der var til dette repræsentantskabs-
møde kun kommet ét forslag ind til  
behandling og det af administrativ art 

om, at kontingentopkrævningen for 
foreningens pensionister fremover 
overgår fra at være månedlig til kvar-
talsvis. Forslaget blev fremsat på ho-
vedbestyrelsens vegne af HB-medlem 
Lene Burchardt og vedtaget.

I år var der ikke ordinært valg til de 
centrale politiske poster i Skoleleder-
foreningen, men som følge af, at Lars 
Nyborg er udtrådt af HB pr. 1 april,  
da han starter selvstændig konsulent-
virksomhed, indtræder Dan Gert Chri-
stensen som 1. suppleant. Han er vice-
skoleleder, medlem af lokal bestyrelsen 
på Nordfyn og har tidligere siddet i HB  
i 2014-16. Velkommen til Dan!

Michael Schmidt fra Hillerød rykkede 
dermed op som ny 1. suppleant til HB, 
og som ny 2. suppleant blev valgt Char-
lotte Juhl Andersen fra Nordfyn. Des-
uden blev Peter Vinkel fra Gentofte 
valgt som ny revisor-suppleant. Tillykke 
til dem!  

Michael Diepeveen er redaktør 

Rep. 
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Der fi ndes 8 nye MAT-prøver med nye normer

Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebraTal

Titalssystem 

A1 

Decimaltal, brøker og procent 

A2 

Negative tal  

A3 

Potens, rødder og pi  

A4 

Reelle og irrationale tal  

A5 

RegnestrategierAddition 

B1 

Subtraktion 

B2 

Multiplikation  

B3 

Division  

B4 

Decimaltal  

B5 

Brøker  

B6 

Procent  

B7 

Negative tal  

B8 

Sammensatte beregninger  

B9 

Rente og vækst  

B10 

Potenser og rødder  

B11 

Algebra  

C1 

Ligninger  

C2 

Formler og algebraiske udtryk  

C3 

Funktioner  

C4 

Geometri og målingGeometriske egenskaber og sammenhænge D1 

Geometrisk tegning 

D2 

Placeringer og flytninger 

D3 

Måling  

D4 

Statistik og sandsynlighed
Statistik  

E1 

Sandsynlighed 

E2 

Kompetencemål efter 6. klassetrin
”Eleven kan anvende rationale  

tal og variable i beskrivelser og 

beregninger”

”Eleven kan anvende geometriske 

metoder og beregne enkle mål”

”Eleven kan udføre egne statisti-

ske undersøgelser og bestemme 

statistiske sandsynligheder”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.

Fotokopiering forbudt • Iflg. dansk lov og aftaler med CopyDan er enhver fotokopiering også af enkletsider af denne prøve forbudt.
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MAT4
A1

MAT

Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebra
Tal

Titalssystem 
A1 Decimaltal, brøker og procent A2 Negative tal  

A3 Potens, rødder og pi  
A4 Reelle og irrationale tal  
A5 

Regnestrategier
Addition 

B1 Subtraktion 
B2 Multiplikation  
B3 Division 
B4 Decimaltal  
B5 Brøker 
B6 Procent 
B7 Negative tal 
B8 Sammensatte beregninger 
B9 Rente og vækst  
B10 Potenser og rødder  
B11 

Algebra 
C1 Ligninger 
C2 Formler og algebraiske udtryk  
C3 Funktioner  
C4 

Geometri og måling
Geometriske egenskaber og sammenhænge D1 Geometrisk tegning 

D2 Placeringer og flytninger 
D3 Måling  
D4 

Statistik og sandsynlighed
Statistik  

E1 Sandsynlighed 
E2 

Kompetencemål efter 3. klassetrin
”Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal”

”Eleven kan anvende geometriske begreber og måle”

”Eleven kan udføre enkle statisti-ske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
Fotokopiering forbudt • Iflg. dansk lov og aftaler med CopyDan er enhver fotokopiering også af enkletsider af denne prøve forbudt.
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MAT3
Navn:

A1

A2

MAT
Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebra

Tal

Titalssystem 
A1 

Decimaltal, brøker og procent A2 

Negative tal 
A3 

Potens, rødder og pi A4 

Reelle og irrationale tal A5 

Regnestrategier

Addition 
B1 

Subtraktion 
B2 

Multiplikation 
B3 

Division  
B4 

Decimaltal  
B5 

Brøker  
B6 

Procent  
B7 

Negative tal  
B8 

Sammensatte beregninger  B9 

Rente og vækst  
B10 

Potenser og rødder  B11 

Algebra 
C1 

Ligninger  
C2 

Formler og algebraiske udtryk  C3 

Funktioner  
C4 

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1 

Geometrisk tegning D2 

Placeringer og flytninger D3 

Måling  
D4 

Statistik og sandsynlighed

Statistik  
E1 

Sandsynlighed 
E2 

Kompetencemål efter 3. klassetrin

”Eleven kan udvikle metoder til 

beregninger med naturlige tal”

”Eleven kan anvende geometriske 

begreber og måle”

”Eleven kan udføre enkle statisti-

ske undersøgelser og udtrykke 

intuitive chancestørrelser”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.

Fotokopiering forbudt • Iflg. dansk lov og aftaler med CopyDan er enhver fotokopiering også af enkletsider af denne prøve forbudt.
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MAt2
Navn:

Navn:

A1

A2

A3

A4

A5

MAtMAtMA 2Navn:

Nr.:

Klasse
:

Prøved
ato:

Noter:

Tal og algebra

Tal

Titalssystem  

A1 

Decimaltal, brøker og procent 

A2 

Negative tal 

A3 

Potens, rødder og pi 

A4 

Reelle og irrationale tal 

A5 

Regnestrategier

Addition 

B1 

Subtraktion 

B2 

Multiplikation 

B3 

Division 

B4 

Decimaltal 

B5 

Brøker 

B6 

Procent 

B7 

Negative tal 

B8 

Sammensatte beregninger 

B9 

Rente og vækst 

B10 

Potenser og rødder 

B11 

Algebra  

C1 

Ligninger  

C2 

Formler og algebraiske udtryk  

C3 

Funktioner  

C4 

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1 

Geometrisk tegning 

D2 

Placeringer og flytninger 

D3 

Måling  

D4 

Statistik og sandsynlighed

Statistik  

E1 

Sandsynlighed 

E2 

Kompetencemål efter 3. klassetrin

”Eleven kan udvikle metoder til 

beregninger med naturlige tal”

”Eleven kan anvende geometriske 

begreber og måle”

”Eleven kan udføre enkle statisti-

ske undersøgelser og udtrykke 

intuitive chancestørrelser”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAt1
A1

A2

A3

Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebraTal

Titalssystem 

A1 

Decimaltal, brøker og procent  

A2 

Negative tal 

A3 

Potens, rødder og pi 

A4 

Reelle og irrationale tal 

A5 

RegnestrategierAddition 

B1 

Subtraktion 

B2 

Multiplikation 

B3 

Division 

B4 

Decimaltal 

B5 

Brøker  

B6 

Procent  

B7 

Negative tal  

B8 

Sammensatte beregninger 

B9 

Rente og vækst 

B10 

Potenser og rødder 

B11 

Algebra 

C1 

Ligninger 

C2 

Formler og algebraiske udtryk 

C3 

Funktioner 

C4 

Geometri og målingGeometriske egenskaber og sammenhænge D1 

Geometrisk tegning 

D2 

Placeringer og flytninger 

D3 

Måling  

D4 

Statistik og sandsynlighed
Statistik  

E1 

Sandsynlighed 

E2 

Kompetencemål efter 9. klassetrin
”Eleven kan anvende reelle tal og 

algebraiske udtryk i matematiske 

undersøgelser”

”Eleven kan forklare geometriske

sammenhænge og beregne mål”

”Eleven kan vurdere statistiske 

undersøgelser og anvende 

sandsynlighed”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAT8
A2

A3

A4

A5

A1
A2

A3
A4

A5

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B9
B10

B11

C1
C2

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAT

Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebra
Tal

Titalssystem 

A1 
Decimaltal, brøker og procent  

A2 
Negative tal 

A3 
Potens, rødder og pi 

A4 
Reelle og irrationale tal  

A5 Regnestrategier
Addition 

B1 
Subtraktion 

B2 
Multiplikation 

B3 
Division 

B4 
Decimaltal 

B5 
Brøker  

B6 
Procent  

B7 
Negative tal  

B8 
Sammensatte beregninger 

B9 
Rente og vækst 

B10 
Potenser og rødder 

B11 
Algebra 

C1 
Ligninger 

C2 
Formler og algebraiske udtryk 

C3 
Funktioner 

C4 
Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1 
Geometrisk tegning 

D2 
Placeringer og flytninger 

D3 
Måling  

D4 
Statistik og sandsynlighedStatistik  

E1 
Sandsynlighed 

E2 

Kompetencemål efter 9. klassetrin
”Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser”

”Eleven kan forklare geometriskesammenhænge og beregne mål”

”Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sand-synlighed”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAT7
A4 Navn:

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10
B11
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MAT
Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebra

Tal

Titalssystem  
A1 

Decimaltal, brøker og procent A2 

Negative tal 
A3 

Potens, rødder og pi 
A4 

Reelle og irrationale tal A5 

Regnestrategier

Addition 
B1 

Subtraktion 
B2 

Multiplikation 
B3 

Division 
B4 

Decimaltal 
B5 

Brøker 
B6 

Procent 
B7 

Negative tal 
B8 

Sammensatte beregninger B9 

Rente og vækst 
B10 

Potenser og rødder 
B11 

Algebra 
C1 

Ligninger 
C2 

Formler og algebraiske udtryk C3 

Funktioner 
C4 

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1 

Geometrisk tegning 
D2 

Placeringer og flytninger D3 

Måling  
D4 

Statistik og sandsynlighed

Statistik  
E1 

Sandsynlighed 
E2

Kompetencemål efter 6. klassetrin

”Eleven kan anvende reelle tal og 

algebraiske udtryk i matematiske 

undersøgelser”

”Eleven kan forklare geometriske

sammenhænge og beregne mål”

”Eleven kan vurdere statistiske 

undersøgelser og anvende 

sandsynlighed”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAT6

Der fi ndes 8 nye MAT-prøver med nye normer

Potens, rødder og pi

Reelle og irrationale tal

A5

Regnestrategier
B1

B2

Multiplikation

B3

B4

B5

B6

B7

Negative tal

B8

Sammensatte beregninger

B9

Rente og vækst

B10

Potenser og rødder

B11

Algebra 

C1

Ligninger 

C2

Formler og algebraiske udtryk 

C3

Funktioner 

C4

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1

Geometrisk tegning

D2

Placeringer og flytninger

D3

Måling 

Statistik og sandsynlighed

Statistik 

SandsynlighedEleven kan udføre enkle statisti- ➤
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B1

D1

D2

D3

D4

E1

E2
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Navn:

Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøvedato:

Noter:

Tal og algebra

Tal

Titalssystem 
A1

Decimaltal, brøker og procent A2

Negative tal
A3

Potens, rødder og pi
A4

Reelle og irrationale tal A5

Regnestrategier

Addition
B1

Subtraktion
B2

Multiplikation
B3

Division
B4

Decimaltal
B5

Brøker
B6

Procent
B7

Negative tal
B8

Sammensatte beregninger B9

Rente og vækst
B10

Potenser og rødder
B11

Algebra
C1

Ligninger
C2

Formler og algebraiske udtryk C3

Funktioner
C4

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1

Geometrisk tegning
D2

Placeringer og flytninger D3

Måling 
D4

Statistik og sandsynlighed

Statistik 
E1

Sandsynlighed
E2

Kompetencemål efter 6. klassetrin

”Eleven kan anvende reelle tal og 

algebraiske udtryk i matematiske 

undersøgelser”

”Eleven kan forklare geometriske

sammenhænge og beregne mål”

”Eleven kan vurdere statistiske 

undersøgelser og anvende 

sandsynlighed”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAT6Navn:

Nr.:

Klasse:

Prøved
ato:

Noter:

Tal og algebra

Tal

Titalssystem 

A1 

Decimaltal, brøker og procent 

A2 

Negative tal 

A3 

Potens, rødder og pi 

A4 

Reelle og irrationale tal  

A5 

Regnestrategier

Addition 

B1 

Subtraktion 

B2 

Multiplikation 

B3 

Division 

B4 

Decimaltal 

B5 

Brøker 

B6 

Procent 

B7 

Negative tal 

B8 

Sammensatte beregninger 

B9 

Rente og vækst 

B10 

Potenser og rødder 

B11 

Algebra 

C1 

Ligninger 

C2 

Formler og algebraiske udtryk 

C3 

Funktioner 

C4 

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge D1 

Geometrisk tegning 

D2 

Placeringer og flytninger 

D3 

Måling  

D4 

Statistik og sandsynlighed

Statistik  

E1 

Sandsynlighed 

E2 

Kompetencemål efter 6. klassetrin

”Eleven kan anvende rationale  

tal og variable i beskrivelser og 

beregninger”

”Eleven kan anvende geometriske 

metoder og beregne enkle mål”

”Eleven kan udføre egne statisti-

ske undersøgelser og bestemme 

statistiske sandsynligheder”

➤

➤

➤

Matematiske kompetencer testes ikke her, men afprøves i den daglige undervisning.
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MAT 5
Uddrag af elevrapport fra MAT Elevplaner, med angivelse af elevens progression 
indenfor udvalgte delområder

Uddrag af klasserapport fra MAT Elevplaner, med angivelse af klassens progres-
sion og samlet C-værdi.

Hvordan går det i matematik?
De nye diagnostiske MAT-prøver og MAT Elevplaner fra 

Hogrefe giver konkret dokumentation for elevernes 

faglige niveau og progression i matematik.

Følg elevernes faglige udvikling og lad MAT Elevplaner 

understøtte indsatsen ved at generere trænings- 

opga ver, der er skræddersyet til den enkelte elev. 

Derved styrkes elevernes læring, der hvor behovet er.  

Måske er der behov for at justere i undervisningen? 

Måske er der behov for at differentiere undervisningen 

til den enkelte elevs individuelle behov? 

Med MAT-prøver og MAT Elevplaner får du håndgribelig 

datadokumentation for klassens og den enkelte elevs 

niveau i matematik. Det giver dig som skole- eller pæ-

dagogisk leder mulighed for at vurdere og refl ektere 

over undervisningen ud fra et faktabaseret grundlag, 

og læreren får et stærkt værktøj til at tilrettelægge og 

understøtte elevernes læring.

Kontakt os i dag og hør mere om de nye MAT-prøver og 

MAT Elevplaner. 



Se video 
med næstformand i DSE 

Mads Løjtved Rasmussen 
på hjemmesiden

VORES,
HELE
LIVET 

PÅ SKOLELEDERFORENINGENS 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ODENSE 

BLEV DET BL.A. DISKUTERET, AT 

FOLKESKOLEN NOK ER I KONKURRENCE 

OM ELEVERNE MED ANDRE SKOLEFORMER, 

MEN OGSÅ GODT KAN STÅ DISTANCEN.

Af Michael Diepeveen  •  Foto Hung Tien Vu
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 Foreningens næstformand Dorte Andreas 
fortalte på repræsentantskabsmødet om det fortsatte 
arbejde med foreningens store initiativ ’Folkeskolen. 
Vores. Hele livet’, som skal sætte fokus på folkeskolen 
som en meget vigtig samfundsinstitution. Formålet 
med indsatsen er også at få endnu flere forældre til  
at vælge folkeskolen til deres børn.

Indsatsen er godt i gang. På formandsmødet i januar 
2017 blev projektet drøftet, og i februar var de store 
aktører omkring folkeskolen – KL, BKF, BUPL, DLF, 
DSE, Skole & Forældre, Skolelederforeningen og re-
præsentanter fra UVM – samlet til det første partner-
skabsmøde. Her tilkendegav alle, at de vil være med  
i indsatsen, og det første styregruppemøde afholdes 
her i slutningen af april.

”Vi står over for en stor opgave, og vi skal arbejde 
videre med, hvordan vi samler bolden op, både cen-
tralt og lokalt,” sagde Dorte Andreas. Tanken er, at alle 
parterne i indsatsen bidrager med nationale, men ikke 
mindst lokale projekter på skolerne og/eller i samar-
bejde med andre institutioner og partnere. Selv har 
Skolelederforeningen selvfølgelig en række aktiviteter 
klar til den kommende tid.

På Folkemødet på Bornholm i juni sætter forenin-
gen spot på indsatsen med videoklip, hvor en række 
danskere fortæller om deres forhold til folkeskolen, 
og hvad skolen har betydet for dem – samt om skolens 
betydning for samfundet. Foreningen får hjælp til  
videoerne af to skoleklasser lokalt. Målet er, at de 
mange små positive historier bliver delt og breder sig 
på de sociale medier.

Kort før sommerferien vil foreningen påny frem-
hæve de gode historier om folkeskolen med videoklip 
fra elevernes afgangstaler rundt omkring på landets 
skoler. Videoerne fra elevernes afgangstaler samarbej-
der foreningen med Danske Skoleelever om. Og deres 
næstformand havde apropos videoer sendt en filmet 
hilsen til foreningen, der blev vist på repræsentant-
skabsmødet. 

Siden går det derudaf. Til efteråret er der igen fokus 
på skolestart, herunder elever og forældres valg  
af skole. Herefter kædes årsmødet 2017 – og tænker  
foreningen – også kommunalvalget sammen med:  
Folkeskolen. Vores. Hele livet.   

Michael Diepeveen er redaktør 

Rep. 
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plenum – apr 2017 25



Hvad mangler 
  der her?

Fysisk aktive elever har 
brug for friskt koldt vand

Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne skal 
drikke mere vand for ikke at dehydrere, miste koncentrationen 

og få hovedpine.

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

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

Fontemagna: 
Iskoldt vand til 250 elever

Gulvmodel 
drikkevandskøler

designet til skolebrug
Wall: 

Iskoldt vand til 100 elever

Indbygningsmodel 
drikkevandskøler

designet til skolebrug

Vores deltagelse på Skoleledernes årsmøde var en stor 
succes som der blev talt om på mødet. Vi gav næsten 

1.000 drikkedunke væk på de 2 dage og flere måtte gå 
forgæves da vi ikke havde flere dunke. Vi fik mange 

dejlige tilkendegivelser fra skolelederne på en flot stand 
og et rigtig godt koncept rettet mod skolerne. Vores Wall 

60 og Fontemagna 80 & 150 har vundet plads på skole
gangen og i kantiner i hele Danmark, 

sammen med vores dygtige servicefolk 
som installerer, servicerer og reparerer 
kølerne kan vi opfylde de krav der er til 

drikkevandskølere på skolerne i dag.

C

M

Y
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CMY

K
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Hvad mangler 
  der her?

Fysisk aktive elever har 
brug for friskt koldt vand

Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne skal 
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drikkevandskøler I skal vælge. Eller besøg www.aqualine.dk

Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og vejledning til hvilken 
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drikkevandskøler

designet til skolebrug
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succes som der blev talt om på mødet. Vi gav næsten 
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– NYT MEDLEM –
Ane Wolfsberg 

33 år
Pædagogisk leder i indskolingen 

0.-4.-klasse og SFO på  
Kragelund Skole i Aarhus

tidligere: 
Ansat som lærer i Norddjurs  

Kommune, Auning, fra 2010  
til slut 2014 

–
videreuddannelse: 

Cand.soc i  
Uddannelsesvidenskab

MEDLEM 
I 0, 5 OG 10 ÅR

Hvad er som nyt medlem dine  
forventninger til foreningen?
Først og fremmest at foreningen under-
støtter ledelsesarbejdet ude på skolerne. 
Foreningen skal medvirke til at bidrage 
med inspirerende input, forskning og 
sparring – blandt andet ved at sortere i 
den store mængde forskning på skoleom-
rådet, så vi som medlemmer får et brug-
bart overblik. Hvor og hvordan kan vi fx 
bruge forskningen i dagligdagen.

Foreningen skal også sikre, at der er 
balance mellem ansvar, mandat og løn-
pakke.

Hvad forestiller du dig at  
bruge foreningen til?
Faglig sparring! Som helt nyt medlem har 
jeg netop været på foreningens kursus 
for nye skoleledere. Her blev det klart,  
at mange pædagogiske ledere står med 
mange af de samme udfordringer, og det 
var inspirerende at høre om hinandens 
arbejde. Særligt var det også interessant 
at blive helt skarp på det juriske felt på 
skoleområdet – hvilke rammer og vilkår 
kan og skal vi arbejde ud fra. Fremadret-
tet ser jeg frem til at bruge foreningen 
som en aktiv medspiller.

Jeg vil gerne have tilbud om at komme 
med i interessante netværk – lige nu me-

DIT MEDLEMSKAB, 
SKRIV TIL OS

Vi hører meget gerne fra dig som medlem. 
Du finder kontaktoplysninger til alle med
arbejdere i sekretariatet på www.skole
lederforeningen.org under ’Kontakt’. Så 
skriv eller ring til os. 

Vi vil også meget gerne skrive til lige 
netop dig med nyt fra foreningen, derfor 
sender vi løbende målrettet information 
direkte til din mailadresse. Har du ikke 
modtaget noget fra os i et stykke tid, kan 
det skyldes, at vi ikke har din korrekte 
mailadresse.  

Via MIN SIDE, som er din indgang til med
lemssystemet, og som du finder et link til 
på vores hjemmeside www.skolelederfor
eningen.org/formedlemmer/minside/, 
kan du opdatere dine oplysninger om  
email, nyt job, adresse med mere. 

Vi håber, vi høres ved.

HVAD ER MEDLEMMERNES FORVENTNING TIL SKOLE LEDER-

FORENINGEN, OG I HVILKEN RETNING SKAL VI BEVÆGE OS?

VI HAR SPURGT DEN PÆDAGOGISKE LEDER, DEN PÆDAGOGISKE 

VICESKOLELEDER OG SKOLELEDEREN. HER FORTÆLLER ANE, 

CLAUS OG RENÉ OM DERES SYN PÅ FORENINGEN.

Tekst: Malene Lieberknecht • Foto: Privat
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– MEDLEM I 5 ÅR –
Claus Wandall 

44 år
Pædagogisk viceskoleleder, 

Lind Skole i Herning 

tidligere:
Lærer i Skanderborg på Morten  

Børup Skolen i 11 år og adjunkt på  
Borgen Barneskole  i Norge i et år. 

–
videreuddannelse:
Diplom i skoleledelse samt  

kommunal basis lederuddannelse.  
Er pt i gang med et diplommodul  

i ’skoleledelse med data’.

Hvad har du brugt foreningen  
til i løbet af dit medlemskab?
Jeg deltager hvert år i årsmødet, hvor det 
er rigtig fint at få faglige input samt at få 
udvidet netværket og være en del af et 
større fællesskab. Som ny leder deltog jeg 
i foreningens ’kursus for nye skoleledere’, 
som var en fin introduktion til jobbet. Og 
så ser jeg altid frem til at få vores med-
lemsblad. Jeg er glad for at få det i en trykt 
udgave. Jeg deltager også i medlemsmø-
der i den lokale forening, hvor både for-
mand og næstformand har været forbi.

Hvad er særligt vigtigt, foreningen  
sætter spot på i 2017?
Vores ledelsesrum! Rigtig mange opgaver 
bliver lige nu decentrale og havner i sko-
len. Det er for eksempel UU-opgaver. For 
at vi kan skabe en god skole, er det super 
vigtigt, at vi har tilstrækkeligt ledelses-
rum og frihed til at handle. Det vil give 
god mening, at vi får talt om det og om 
vores vilkår igen – både i det store billede 
og ude i kommunerne.

I det hele taget er en af de største ud-
fordringer som skoleleder lige nu at få 
skabt rum og plads til de mange foran-
dringer og lokale initiativer. Ud over de 
mange nye initiativer, der lander på skole-

get gerne et netværk, der ser nær-
mere på, hvordan pædagogisk ledelse 
kan fylde mere i skolen. Fra rappor-
ter ved vi, at pædagogisk ledelse har 
stor betydning i skolen.

I Aarhus har vi fornylig fået en juste-
ret udgave af ’Aarhusaftalen’, som af-
stikker rammerne for det pædagogi-
ske personale i folkeskolerne. Hvor - 
dan kan vi som skole arbejde bedst 
muligt med den ledelsesform, der 
lægges op til i Aarhusaftalen? Det  
arbejde ser jeg gerne, at foreningen 
understøtter i form af input og spar-
ring.

Hvad er foreningens vigtigste  
rolle lige nu?
Noget af det væsentligste lige nu er at 
medvirke til, at jobbet som leder i fol-
keskolen er så attraktivt som muligt. 
Det må være en foreningsopgave at 
dykke mere ned i, hvorfor det i øje-
blikket er svært at rekruttere ledere 
til folkeskolen. Ved at kortlægge og 
analysere le del sesopgaven kan vi få 
støre fokus på, hvorfor det er sådan – 
for eksempel ved at se på, hvilke op-
gaver en leder i folkeskolen har i dag, 
hvordan balancen i jobbet er mellem 
ledelse og administration, og ved at  
se på, om det kan skrues sammen på 
en anden måde. Og så give input til, 
hvordan den rette lederuddannelse 
kan se ud.

Hvad er den største udfordring  
som leder i folkeskolen lige nu?
I disse år er det meget udtalt, at leder-
positionen er en klassisk mellemleder-
position i forhold til at skulle tilgodese 
en forvaltning, men også at skulle im-
plementere nye tiltag, så det giver me-
ning lokalt. 

Hvad håber du, foreningen  
har opnået om 5 år? 
At Skolelederforeningen har været 
med til at gøre lederstillingerne i sko-
len attraktive. At foreningen hele tiden 
er undersøgende på hvilke arbejdsop-
gaver, der ligger i jobbet som leder i 
skolen i takt med skolens udvikling. 
Og at foreningen tilmed formår at 
byde ind med kurser og viden ift. at 
kvalificere opgaven som leder.  

lederens bord udefra, har vi på de en-
kelte skoler også behov for at følge vores 
egne udviklingsplaner og initiativer. Det 
er vigtigt, både for elever og medarbej-
dere, at vi har tid og mulighed for at im-
plementere det hele ordentligt med gode 
processer, hvor alle kan nå at være med 
og få ejerskab. Det er der ikke altid, og 
det kan være dilemmafyldt.

Det kan kvalificere implementeringen 
af de nye tiltag, hvis vi som ledere fik et 
større tilløb til forandringerne. Det kan 
foreningen gå i dialog med beslutnings-
tagerne om, både de centrale og de  
lokale politikere.

Derudover bør foreningen fortsat være 
en seriøs meningsdanner.

Hvor kan foreningen blive  
endnu tydeligere?
Foreningen er med til at fremhæve alt det 
gode, der sker i folkeskolen. Det er vigtigt, 
så det ser jeg gerne mere af. I folkeskolen 
kan vi en masse omkring elevernes læ-
ring, trivsel, relationer og fritid, og der 
foregår en masse spændende samarbejde 
med foreninger, virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner. Ikke mindst har folke-
skolen en stor rolle i forhold til elevernes 
dannelse – her er vi rigtig dygtige. Det er 
vigtigt at få italesat, at det har stor værdi.

Hvad håber du, foreningen kan  
se tilbage på om 5 år?
At det er lykkedes at fastholde ledelses-
kraften ude på skolerne, så der er ledel-
sesressourcer nok til at løfte folkeskolen 
og drive den pædagogisk. Jeg håber også, 
vi vil se, at der er kommet en ny føde-
kæde i forhold til at rekruttere ledere til 
folkeskolen – også til de øverste og tunge-
ste stillinger. Om fem år har vi forhåbent-
lig, ud over gode løn- og arbejdsvilkår, 
også frihed og ledelsesrum nok til at  
lede en god folkeskole.

Har du et godt råd til foreningen?
Husk, at ’dannelse’ binder læring og triv-
sel sammen i skolen. Der er meget fokus 
på mål og målstyring, men vi må ikke 
glemme hele dannelsesaspektet. Det er 
vigtigt, at eleverne oplever andet i folke-
skolen end mål og målstyring. Hold fa-
nen højt, og fortsæt med at være i dialog 
med politikere og beslutningstagere om 
folkeskolen. 
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– MEDLEM I 10 år –

René Guldbrandsen
54 år

Skoleleder på Bavnehøjskolen i Had-
sten siden april 2016. Lokalformand  
i Skolelederforeningen i Favrskov.

tidligere:
Har arbejdet 10 år som lærer i 

Aarhus, derefter knap 10 år som 
viceskoleleder i Favrskov.

–
videreuddannelse:

Diplom i ledelse af og med læring. 
Er ved at tage en master i  

læringsprocesser

Hvilken kontakt har du til foreningen?
Jeg deltager i faglige arrangementer som 
f.eks. årsmødet for at hente faglig inspi-
ration og for at netværke.

Som lokalformand har jeg indimellem 
brug for at trække på konsulenterne. Det 
kan være i forbindelse med tidspunkter 
for pensionering, men også hvis der er 
tjenstlige sager eller forhold, vi skal have 
hjælp til. Det fungerer fint.

Som fagprofessionelle ledere er vi inte-
resserede i at sparre om skoleledelse og 
udvikle os i det, vi arbejder med, og den 
høje organisationsgrad i foreningen ser 
jeg som et tegn på, at medlemmerne er 

glade for det faglige fællesskab. Det skal 
foreningen støtte op om.

Har du særlige forventninger  
til foreningen?
Foreningen har i mine øjne to overord-
nede opgaver. Der er dels den klassiske 
fagforeningsopgave, hvor der skal arbej-
des målrettet for medlemmernes vilkår 
og løn. Dels den faglige vinkel, hvor  
foreningen skal markere sig politisk. Vi  
skal bide os fast og søge indflydelse på 
den udvikling, der sker i folkeskolen. Det  
kan være svært, fordi der hele tiden sker 
noget nyt politisk – derfor er det som for-
ening vigtigt at være tæt på politikerne 
og meget gerne sætte dagsordenen. Lige 
nu har Skolelederforeningen taget teten 
med indsatsen ’Folkeskolen. Vores. Hele 
livet’, det er positivt, for det er vigtigt  
for mig at føle, at jeg er medlem af en 
forening, der bliver set og hørt.

Hvad er foreningens vigtigste  
opgave lige nu?
At arbejde for medlemmernes vilkår og 
løn. Som ledere i folkeskolen har vi væ-
ret igennem en hård periode med store 
omstillinger. Både reformer og lov 409 
har kastet nye arbejdsopgaver af sig og 
forandret lederrollen på væsentlige om-
råder. Vi begynder heldigvis at kunne se 
resultaterne af vores arbejde, og det er 
selvfølgelig en belønning i sig selv, men 
der er også behov for at se på anerken-
delsen for vores arbejde. 

Hvad er den største udfordring  
som leder i folkeskolen lige nu?
Sammenlignet med for 10 år siden, da 
jeg blev leder, er der i dag både nye og 

flere opgaver. Vi taler i øjeblikket meget 
om, at vi som ledere har fået flere admi-
nistrative opgaver, hvilket jeg er enig i, 
men vi må ikke overse, at der også er  
andre typer af nye opgaver, som presser 
os som skoleledere. Det fokus, der fx er 
på at komme tættere på medarbejdere 
og elever, kræver mange ressourcer. Det 
er en positiv udfordring, for ledelse om-
kring kerneopgaven er vigtig, men det 
kræver en del af os som ledere. Det tror 
jeg, vi vil se et større fokus på i de kom-
mende år.

Hvor ser du foreningen om 5 år?
Mange kommuner arbejder med struktu-
relle ændringer, vi ser blandt andet en 
tendens til større og større skoler, og det 
kan få betydning for sammenhængskraf-
ten i foreningen. Vi ser også lige nu, at 
flere end tidligere vælger folkeskolen fra. 
Måske skal vi fremover se bredere på be-
grebet ’skoleledelse’, så foreningen rum-
mer alle, der arbejder med ledelse af 
skoler bredt set. Det er også vigtigt, at  
vi har fælles fodslag på trods af struktur-
ændringer m.m.

Har du et godt råd til foreningen?
Det er positivt, at næstformand Dorte 
Andreas kommer ud til vores lokale ge-
neralforsamling, for det er vigtigt, at 
medlemmerne har mulighed for at være 
i dialog med formand og næstformand. 
Derudover at kunne vise resultater i for-
hold til de to linjer – medlemsvilkår og 
løn samt indflydelse på udviklingen i  
folkeskolen. 

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK
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NOTER

PÅ FLUGT
Et nyt undervisningsmateriale 
fra Det Danske Filminstitut sæt
tes der fokus på flygtninge og 
asylansøgere.

Materialet er målrettet elever 
i 6.10. klasse, og det faglige fo
kus er på refleksion, indlevelse, 
begreber, fakta og viden samt 
holdninger og handling i forbin
delse med emnet.

Se: Filmcentralen.dk > grund-
skolen > undervisning

Med et nyt digitalt værktøj 
udviklet af Undervisningsmi
nisteriet bliver det lettere for 
bl.a. forældre at sammenligne 
folkeskoler ved hjælp af data, 
der tager højde for elevernes 
baggrund.

Som bekendt kan de data, som 
skolerne skal offentliggøre, om 
fravær, trivsel og karakterer, 
hurtigt blive misvisende, når 
man fx sammenligner skoler 
med mange velstillede børn, 
med skoler hvor børnene kom
mer fra mere trange kår.

På den baggrund har UVM 
udviklet et nyt digitalt værktøj, 
der opdeler folkeskolerne i 
klynger ud fra elevernes bag
grundsforhold i nye såkaldte 
’skolefamilier’. De består 
af 2040 skoler, hvor elev
grundlaget vurderes at være 
omtrent det samme.

På den måde kan man ifølge 
undervisningsminister Merete 
Riisager måle og veje den en
kelte skole på et mere retvi
sende grundlag. Ministeriet 
har i forbindelse med udviklin
gen af det nye værktøj bl.a. 
haft et panel af skoleledere  
til at teste det.

Hvor ligger din skole ’i fami-
lien’, se alle data på uvm.dk

BLI’R I 
FAMILIEN 4-PUNKTS

PLAN
Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation 
har på regeringens vegne præsenteret et oplæg til 
endnu en reform af den offentlige sektor med fire 
hovedspor, der skal ”udrydde tidsspilde, sikre bedre 
sammenhæng, udnytte ny teknologi og uddanne 
kompetente ledere”, som det hedder.

Det første spor handler om at sikre mere tid til ker
neopgaverne. Her vil regeringen kulegrave alle vel
færdsområder for at se, hvad medarbejderne bruger 
deres tid på – og hvad der med fordel kan droppes 
af regler og proceskrav.

Det andet af de fire hovedspor handler om sam
menhæng i den offentlige sektor, og her skal over
gange mellem fx dagtilbud og skole have et efter
syn, ligesom samarbejdet mellem områder som fx 
socialområdet, beskæftigelse, integration og sund
hed skal fungere bedre.

Det tredje spor skal gøre den offentlige sektor tids
svarende. Flere digitale løsninger skal findes, og så 
vil regeringen indføre benchmarking som et værktøj 
til at sammenligne, hvor dygtige regioner, kommu
ner og enkelte institutioner er til at løse opgaver.

Det fjerde spor er i sync med den ledelseskom
mission, som regeringen også har nedsat, der skal 
komme med konkrete anbefalinger til ledelsesud
vikling og opkvalificering. Herunder den nye skole
lederuddannelse, som foreningen allerede har lan
det med de ministerielle parter, KL og BKF.

Forbrugerrådet Tænk Penge har i en test af indbofor
sikringer netop kåret Lærerstandens Brandforsikring 
bedst i test igen – for 9. gang i træk.

Førstepladsen skyldes specielt en lave pris på indbo
forsikringen, men også den forsikringsdækning, der 
ellers er – samt høj kundetilfredshed.

BEDST 
I TEST

EN KORT, 
EN LANG

Primo februar annoncerede undervisningsminister 
Merete Riisager, at hun vil igangsætte et forsøg, som 
giver udvalgte skoler mulighed for at arbejde mere 
fleksibelt med tilrettelæggelsen af undervisningen 
med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.

Baggrunden er den løbende diskussion om skole
dagenes længde, indhold og tilrettelæggelse. Og  
op til 50 forsøgsskoler kan så få frihed til skrue  
skoledagene sammen på alternative måder.

Nu er der kommet et konkret oplæg fra ministeriet, 
hvor kommunerne inviteres til at deltage i et forsøg. 
Det skal ske i overensstemmelse med lokale priori
teringer, ønsker og behov med øgede mulig heder  
for afkortning af skoledagen.

Det forudsættes, at de frigivne ressourcer anvendes 
på kvalitet i undervisningen og til at igangsætte nye 
aktiviteter, der bidrager til elevernes læring i fx:

•  Særlige turboforløb i fagundervisningen for de 
fagligt svage elever,

•  Særlige talentforløb i fagundervisningen for de 
fagligt dygtige elever.

•  Oprettelse af særlig teknologi eller anden profil  
i udskolingen eller på andre klassetrin, der kan  
understøtte kvaliteten i undervisningen.

 
Skolerne kan også, ud fra velbegrundet pædagogisk 
argumentation, vælge at konvertere tid til under
støttende undervisning rettet mod inddragelse  
af det lokale erhvervsliv og udvikling af elevernes 
karriereforståelse, håndværksmæssige og innova
tive evner.
 
Skoleledernes formand Claus Hjortdal siger: ”Der er 
tradition for at gennemføre forsøg i folke skolen, og 
meget kan allerede laves inden for de rammer, der 
er i dag, men det er altid godt at få mulighed for at 
undersøge om vi kan gøre arbejdet på andre måder, 
så det giver endnu større effekt”.
 
Det er kommunerne, der på skolernes vegne og ef
ter at have hørt skolebestyrelserne, nu har søgt om 
at deltage i forsøgsprogrammet, der også forpligter 
til at deltage i en løbende evaluering med spørge
skema, interviews og dokumentation. Ansøgningen 
skal være fremme senest 4. maj 2017.
 
Læs om forsøget, kriterierne for at være med  
og ansøgningsprocedure på www.uvm.dk
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Sæt fokus 
på næring 
til læring 
med Projekt
Sund Skole

Projekt Sund Skole
Nyt projekt til indskolingenNyt projekt til indskolingenNyt projekt til indskolingen

Forældreinvolvering skal sikre 
næring til læring
Med skolereformen kom Bevægelse på skemaet. 
Men bevægelse giver ikke sundhed og trivsel 
alene. Sundhed handler også om de vigtige 
spisepauser, madpakken og drikke vanerne. Her 
kommer forældrene ind i billedet. Projekt Sund 
Skole tager afsæt i forældre involvering og i 
at styrke lærer/forældre samarbejdet omkring 
 elevernes madpakke- og drikkevaner i skole-
tiden. Målsætningen er at sikre eleverne næring 
til læring i løbet af skoledagen, så de trives og er 
bedre klar til at modtage undervisning.
 
Sundheden kan give skolens profi l et løft
Uagtet om skolen har en nedskrevet sundheds-
agenda, kan Projekt Sund Skole være en løfte-
stang til at rette et specifi kt fokus på elevernes 
madpakker, mellemmåltider og drikkevaner. 
Udover at det naturligt giver mening i relation til 
elevernes trivsel og indlæring vil det også bidra-
ge positivt til at styrke skolens profi l og forældre-
nes opfattelse af skolen. 

Projekt Sund Skole er et lavpraktisk værktøj 
– udviklet, så det kan benyttes både af dem, der 
allerede har generelt fokus på elevernes kost og 
dem, som endnu ikke er nået dertil.
 
Lavpraktisk værktøj og gratis 
digital læringsplatform
Deltagende skoler tilbydes en omfattende digital 
materiale- og undervisningspakke, opskrifts-
foldere til forældre og sundhedsplakater til 
udsmykning af skolens rum. Det hele er enkelt og 
køreklart – og giver en hjælpende hånd til ind-
skolingslærerne, så de nemt kan implementere 
projektet i klasserne og inddrage forældrene.
 
Nem og hurtig vej til et sundhedsfokus, 
der fungerer i praksis. Tilmeld din skole 
 allerede nu!

Vi håber, at I vil deltage i projektet.

Venlig hilsen
Mejeriforeningen
projektsundskole@mejeri.dk

KAMPAGNE MED STØTTE FRA 
DEN EUROPÆISKE UNION OG 
FRA MÆLKEAFGIFTSFONDEN 
I DANMARK

Mejeriforeningen præsenterer Projekt Sund Skole 
– et gratis projekt om sundhed og ernæring i indskolingen.

Projekt Sund Skole er et nyt EU- støttet projekt, som koncentrerer sig om næring 
til læring i indskolingen. Projektet tager udgangspunkt i de yngste elever og følger 
dem til og med 3. klasse. Det er tale om et fl erårigt projekt, som fastholder fokus på 
næring til læring fra 0. til og med 3. klassetrin, år efter år.

SÅDAN ER DIN SKOLE MED
Læs mere eller tilmeld din skole på projektsundskole.dk senest 1. juni 2017. Så modtager 
I udsmykning til skolen og opskriftsfoldere i løbet af juni måned.  

Indholdet i denne annonce afspejler kun forfatterens holdning og er alene dennes ansvar. 
Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, informationen deri måtte blive brugt.

• Sundhedsplakat til skolens rum
• Online portal projektsundskole.dk
• Udførligt informationsmateriale
• Introfi lm til lærere
• Praksisnært vejledningsforløb

• Omfattende idébank
• 4 årgangsspecifi kke opskriftsfoldere
• Website med infotek om næring til læring
• Forældrefolder til 1. skoledag

Gratis digital materiale- og undervisningspakke
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  Han er knap to meter høj. Derfor er det også 
lidt af en gåde, hvordan det er lykkedes ham at smyge sig 
gennem den lavloftede kælderindgang til den køben-
havnske kaffebar, der ligger et stenkast fra Christians-
borg. Han kommer direkte fra et møde i Børne- og So-
cialministeriet, hvor han har lobbyet for ’ledelse tæt på’ 
som en komponent i regeringens kommende udspil på 
dagtilbudsområdet. Det er et emne, han prioriterer højt, 
også på skoleområdet, for som han siger: ”Det er noget, 
vi ved, der virker”. Kaffen er varm, og i dagens anled-
ning er det en cappuccino, Jan Henriksen har i koppen.

Jan Henriksen udstråler en ro, så man umiddelbart  
bliver tryg i hans selskab, men hans øjne slår samtidig 
gnister, når han taler om, hvor vigtigt det er, at de kom-
munale ledere bliver bedre til at samarbejde:

”I stedet for at se ledelse som et hierarki skal vi se det 
som et personalefælleskab med forskellige kompetencer. 
Vi skaber ikke bedre læring for børn ved at tale styring. 
De skoler, der har succes med at implementere reformen, 
er netop de skoler, hvor man har forstået at skabe relati-
onsbåret ledelse og hjælpe hinanden med vejledning og 
sparring. Det er der, der sker konstruktiv forandring”.

Uforløst skolereform
Børne- og Kulturchefforeningens nye formand er uddan-
net lærer og har arbejdet som skoleleder i flere år. Til dag-
lig er han børn- og ungedirektør i Middelfart Kommune. 

LEDELSE ER
TEAMWORK 

DER ER IKKE NOGET, DER HEDDER DIN ELLER MIN 

SKOLE. DE KOMMUNALE FOLKESKOLER HAR EN 

OPGAVE, SOM SKOLELEDERE OG BØRNE- OG 

KULTUR  CHEFER SKAL LØFTE I FÆLLESKAB – PÅ 

TVÆRS  AF FAGLIGHED OG MATRIKLER. JAN 

HENRIKSEN VIL GØRE OP MED HIERARKIER OG 

HAVE MERE HOLDÅND I LEDELSESARBEJDET.

Af Maria Stove • Foto Jacob Nielsen

”Jeg kan kun tage hatten af for skolelederne. De har 
smøget ærmerne op og om nogen virkelig løftet opga   -
ven med folkeskolereformen,” siger Jan Henriksen og 
beklager, at alt for mange andre aktører derimod har 
forsøgt at kvæle reformen, før den overhovedet har  
haft mulighed for at vise sit værd.

”Den største politiske reform af skolesystemet i nyere 
tid har udviklet sig til en lokalpolitisk kamparena, hvor 
de fleste drøftelser har gået på, hvornår børn skal have 
fri. Man har glemt, hvad det var man ville opnå med re-
formen, og derfor står vi stadig med en masse elemen-
ter i reformen, der er uforløste”.   

Han peger på den understøttende undervisning, hvor 
diskussionen har låst sig fast på, om den overhovedet 
skal være der, i stedet for at udvikle den sammenhæn-
gende skoledag, der egentlig var intentionen:

”Hvis jeg var barn og læste skolereformen med de 
øjne, ville jeg forvente skoledage, hvor jeg ikke vidste, 
hvornår jeg har faglig undervisning eller motion. Men 
sådan bliver det ikke praktiseret lokalt. Der har organi-
seringen og skematyranniet taget over”. 

En fælles opgave
Inklusion er et andet område, hvor meningen på sin vis 
er gået tabt undervejs. 

”Der er blevet brugt magt – frem for ledelse – til at 
trumfe det igennem. Processen har været drevet af en 
forfejlet økonomisk dagsorden, i stedet for at sikre det 
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oprindelige mål om, at alle børn skal være en del af 
fællesskabet,” mener Jan Henriksen, der godt kunne 
tænke sig en ny start:

”Vi skal tilbage til tanken om, at vi ikke ønsker et  
samfund, hvor nogen står udenfor og begynde med  
at etablere skoledage, hvor alle kan være med”.  

Efter tre år med reformen ser han et behov for, at 
kommunens ledere begynder at tænke mere som et 
arbejdsfællesskab. Skoleledere skal bruge hinanden 
som sparringspartnere og gå lige så meget op i, hvad 
der sker på de andres matrikler som på deres egen 
samt bruge hinandens styrker.  

”I en kommune er der måske ti forskellige folkesko-
ler, men både skoleledere og børne- og kulturchefer 
skal betragte det som én samlet opgave. Det handler 
om at løfte skoleopgaven sammen, og skolelederne 
skal kunne regne med, at jeg er deres ambassadør.  
De skal have et billede af, hvad vi arbejder på i fælles-
skab. Ligesom politikerne også skal kunne stole på, at 
jeg er deres ambassadør,” siger Jan Henriksen og på-
peger, at lokalpolitikerne bliver superskarpe på, hvad 
de vil, når de får gode faglige input. 

Tillid er altafgørende
Ifølge Jan Henriksen kræver det en høj grad af tillid mel-
lem skolelederne og deres chefer. Det skal opnås ved, at 
børne- og kulturcheferne selv skal praktisere ledelse tæt 
på. Faktisk skal de helt derud, hvor de er usikre i deres 
ledelse og tør lade sig lede af deres medarbejdere. 

”Som chefer skal vi have mod til at træde ud af sty-
ringsregimet og begynde at engagere os og investere 
mere af os selv. Det kan kun ske, hvis vi selv viser, 

Vi kan godt sprede 
magt glasur over  

tingene. Det smager sødt og  
ser godt ud, men det skaber 
ikke den forandring, vi ønsker. 
Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen

hvor vi er sårbare, og hvor vi har brug for hjælp. Man 
må gå foran med det gode eksempel,” siger Jan Hen-
riksen. 

Det kan være ved at fremlægge et ufærdigt forslag, 
hvor man beder de andre om at føde ind. Hvis forsla-
get er for ’færdigt’, kan man risikere, at folk ikke tør 
sige noget. Derved går man glip af vigtige input. Man 
skal heller ikke være så bange for at begå fejl, og der 
skal være plads til at dele det i et fælles forum. Han har 
selv brugt det i Middelfart Kommune, da arbejdet skulle 
organiseres på en ny måde. Her spurgte han lederne  
og medarbejderne til råds og fik værdifulde anbefalin-
ger samt bredere opbakning til sine beslutninger. 

Helt konkret mener han, at børne- og kulturche-
ferne skal starte med at samle kommunens skole-
ledere, så der bliver skabt et rum for feedback og  
erfaringsudveksling. 

”Som mennesker er vi gode til at dele vores suc-
ceser, men bag hver succes kan der ligge ti erfarin-
ger, der er langt mere interessante at lære af. Vi er 
nødt til at bringer os selv i spil – vi er jo ikke robot -
ter, og somme tider lider vi personlige nederlag. Det 
handler om at mindske forskellen i de relationer,  
vi har og give plads til hinandens fagligheder. Med  
et tættere bånd i ledelsen bliver det næste der kom-
mer, at vi kan arbejde meget mere fleksibelt på tværs 
af skolerne og bruge teams på nye måder,” siger Jan 
Henriksen. 

Maria Stove er freelancejournalist
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Skolekontakten

Professor Vita elsker skrot og skrald. Hun gør genbrug til magi. 
Vita bygger robotter af skrot og ved alt om genbrug, emballage og madspild.

 
’Professor Vita og skrotrobotterne’ er et GRATIS undervisningsforløb 

målrettet 1.-3. klasse til natur & teknologi og tværfagligt arbejde.
 

Reserver det på skolekontakten.dk.

Vita

Elevbog

Emballage, affald & genbrug

robotterne

Professor
 og

Vita er professor i skrald. Hun elsker skrot 
og skrald. Hun synes, genbrug er magi.  

At noget gammelt kan blive til noget helt andet. Vita bygger robotter af skrot.  Hun drømmer om, at de bliver levende.  Måske går ønsket en dag i opfyldelse?  

’Professor Vita og skrotrobotterne’ er et undervisningsmateriale om  

emballage, affaldssortering og genbrug til natur/teknologi fra 1. til 3. 

klasse og tværfagligt arbejde. Eleverne får viden om, hvad emballage er, 

hvilken funktion emballage har, om hvad der sker, når vi smider  

emballage og affald ud, og hvorfor genbrug og genanvendelse er vigtigt. 

Der hører også en lærervejledning, kopiark og opgaver til materialet.  
Dem finder du på skolekontakten.dk.

1.-3. KL. GRATIS

Mød Professor Vita 
og skrotrobotterne 

- gør undervisningen i genbrug 
og madspild til en kreativ leg!



 Vi du modtage nyhedsmails 
fra formanden og næstformanden eller 
få anden direkte, medlemsrettet infor-
mation fra foreningen, fx senest om den 
store OK’18 undersøgelse? Så er det vig-
tigt, at dine medlemsoplysninger er helt  
korrekte, hvad angår mailadresse, stil-
lingsbetegnelse, fysisk adresse, telefon-
nummer mv.

Skolelederforeningen vil af flere grunde 
gerne have mulighed for en tæt, personlig 
kontakt til medlemmerne, så vi – ad anden 
vej end via blad, hjemmeside, nyhedsbrev 
og sociale medier – hurtigt og sikkert kan 
kontakte alle medlemmer og målrette in-
formation til særlige grupper og udarbejde 
statistikker om antal medlemmer, med-
lemskategorier etc.

Også lokalforeningerne og foreningens 
lokalformænd har stor gavn af korrekte 
medlemsoplysninger, for netop at kun-
ne kontakte medlemmerne i eget lokal-
område let og ubesværet. Så gå derfor 
gerne ind på hjemmesiden under ”Min 
side” og brug små 5 minutter på at sikre, 
at dine oplysninger svarer til virkelig-
heden. 

Gør det gerne nu. Så siger foreningen 
mange TAK for det!

Sådan gør du
Gå ind på hjemmesiden og find ”Min  
side” øverst til højre, gå derefter ind og 
tjek og ret. 

I systemet er oversigt over kontingent-
indbetalinger, der er mulighed for at hak - 
ke af om man vil modtage sit blad i trykt 
form eller ej samt valgmuligheder for stil-
lingskategorier og andre stamoplysninger.

Systemet er en brugervenlig elektro-
nisk platform, der giver dig mulighed for 
selv at indberette jobskifte, arbejdsplads, 
adresseændring m.m. Første gang, du 
går ind, opretter du dig med mail og et 
kodeord, og det er som nævnt forenin-
gens håb, at du som medlem løbende vil 
op datere dine oplysninger, når der sker 
ændringer i mail, job, adresse mv.  

Det går heldigvis fremad med at få op-
dateret foreningens pt. 3660 medlem-
mers oplysninger. Lige nu har 2174 med-
lemmer været inde på ”Min side”. Det er 
fint, og flere lokalforeninger er oppe på 
eller tæt ved de 100 %, men vi mangler 
samlet stadig ca. 1/3, og målet er selvføl-
gelig et så fuldstændigt opdateret med-
lemssystem som muligt. 

Michael Diepeveen er redaktør 

HITLISTEN 
To lokalforeninger har haft 
100% besøgende, det er  
Glostrup og Furesø Skole-
lederforening! FLOT!

Herudover kan nævnes disse 
lokalforeninger, hvor flest med
lemmer (i %) har besøgt siden:

Billund  94%
RingkøbingSkjern 93%
Syddjurs 92%
Rebild  91%
Brønderslev 90%
Thisted 89% 
Randers 89% 
Kerteminde 87%
Fredensborg 86%
Bornholm  86% 

Selv om det bliver bedre og 
bedre, og flere ligger i den 
gode ende, kan man nok regne 
ud, at det stadig kniber andre 
steder, hvor man ligger i den 
nedre ende. Bunden skrabes 
pt. ved de 7 %.

Kilde: Udtræk pr. 1. april 2017.

HAR DU TJEKKET DINE DATA I MEDLEMSSYSTEMET? DET KAN BETALE SIG, 

FOR EFTERHÅNDEN SENDER FORENINGEN STORT SET AL INFORMATION 

DIREKTE TIL MEDLEMMERNE UD PÅ BASIS AF DISSE OPLYSNINGER

Af Michael Diepeveen  •  Skærmdumps af medlemssystemet

HUL 
IGENNEM

min side

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. 

  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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ET GODT SKOLELIV

 De unge i folkeskolens  
9. klasser har for nyligt sendt ansøg-
ninger afsted til ungdomsuddannel-
serne. Og skal man sige noget helt 
overordnet om unge og uddannelse, 
så er det, at de unge har lyttet til de 
voksne – og til det stærke fokus på 
vigtigheden af uddannelse, som 
præger uddannelsespolitikken og 
den offentlige debat. Stort set alle 
de unge, som mine kolleger og jeg 
møder i vores forskning, ser uddan-
nelse som en uomgængelig ingredi-
ens på vejen mod voksenlivet. 

Én fortælling vi tit møder, er 
denne: ”En uddannelse for mig er 
meget vigtig, da det er den jeg skal 
leve af resten af livet. Det er min ud-
dannelse, der skal gøre, at jeg får et 
dejligt liv” (pige, 9. klasse). Her er 
uddannelse noget, der skaber mu-
lighed for at indfri drømmen om  
det gode liv. Den fortælling deles  
af mange unge. Men vi ser samtidig 
en stigende tendens til, at unge op-
lever uddannelsesvalget som pres 
og krav. Mange oplever fremtiden 
som usikker, og vi ser et stærkt fo-
kus blandt unge på at præstere godt 
karaktermæssigt i forsøget på at 
sikre sig en fremtid på et stadigt 
mere konkurrencepræget uddan-
nelses- og arbejdsmarked. 

På sin vis er dette ikke nyt. Skole 
og uddannelse har altid også hand-
let om præstation og sortering. Og 

elevernes præstation udgør da også 
et centralt element i folkeskolens 
formål, hvor det fremhæves, at ele-
verne skal blive ‘så dygtige som de 
kan’. Desuden udgør præstation for 
mange elever en væsentlig drivkraft 
i undervisningen. Så læring og præ-
station er ikke hinandens modsæt-
ninger, men må forstås i en sam-
menhæng. 

Med de nye reformer på ung-
domsuddannelsesområdet får ka-
rakterpræstationer dog større be-
tydning i folkeskolen, fordi de bliver 
afgørende for elevernes videre ud-
dannelsesmuligheder. Det risikerer 
at skabe en ubalanceret læringskul-
tur, hvor præstationsorienteringen 
kommer til at dominere, så man får 
skabt en egentlig præstationskultur, 
hvor uddannelse bliver et kapløb 
med og mod andre. Og hvor ’rigtig’ 
læring reduceres til det, man bliver 
testet og eksamineret i. 

Dermed risikerer vi at nedpriori-
tere de dele af det danske uddannel-
sessystem, som ellers hyldes i skål-
talerne, nemlig at undervisningen 
bidrager til den enkeltes forståelse 
af sig selv og sin omverden og ska-
ber rum for kritisk og selvstændig 
tænkning og nyskabelse. 

Samtidig peger vores forskning 
på, at en stærk præstationsoriente-
ret læringskultur både producerer 
skoleudmattelse og skoletræthed. 

Skoleudmattelse hos de unge, der 
kæmper for at gøre det godt, i alle 
fag. Det gælder særligt for unge, 
som umiddelbart fremstår som dyg-
tige og succesfulde. Nogle af disse 
unge kæmper så hårdt for at leve  
op til ydre og indre forventninger, 
at de risikerer helt at brænde ud. 

Det kan skabe alvorlig mistrivsel 
og stress blandt elever, som egentligt 
rigtigt gerne VIL skolen. For andre 
unge, typisk dem, som ligger i bun-
den af karakterhierarkiet, og som 
kæmper med at indfri skolens krav, 
kan et entydigt fokus på indi viduelle 
præstationer omvendt betyde øget 
skoletræthed. De oplever, at lige me-
get hvor meget de kæmper med det 
faglige, bliver de overhalet af deres 
fagligt stærkere kammerater, og for 
nogle kan dette betyde, at de udvik-
ler en stærk vægring mod alt, der 
lugter af skole og faglighed. 

I forlængelse af disse perspekti-
ver ligger der en væsentlig opgave 
hos skolelederne i at understøtte 
udviklingen af læringskulturer, sær-
ligt i udskolingen, hvor præstations-
orienteringen ikke kommer til at 
dominere og udgrænse andre læ-
ringsaspekter. Og det fordrer ikke 
mindst en øget opmærksomhed i 
skoledebatten at tale om læring, 
faglighed og skolepræstationer på 
andre måder end gennem karakte-
rer og tests. 

AF METTE PLESS 
Lektor, ph.d., Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

klumme
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 På sin vis repræsenterer en 
Playstation i sofahjørnet i Storåskolens 
afdeling Måbjerg, hvad det hele drejer  
sig om; den har stået der længe og været 
flittigt brugt, men nu får den udvidet op-
mærksomhed. Anledningen til besøget  
er nemlig specialskolens seneste indsats, 
hvor man under overskriften ”Livsduelig-
hed” har nydefineret det socialpædago-
giske arbejde. 

Inden vi får sammenhængen nærmere 
forklaret lægger skoleleder Martin Mad-
sen en hæftet pjece på 14 sider i kraftigt, 
glittet papir på bordet. Ud over fire tema-
billeder prydes forsiden af Storåskolens 
logo og en variation af samme og signale-
rer således både fællesskabets trivsel og 
individuel begejstring. I midten præsen-
teres titlen: ”Livsduelighed”.

Materialets forord definerer begrebet 
som ”læren om at fungere i eget liv”, og 
begrunder behovet for større fokus på 
livsduelighed med at ”skolereform og  
medier ensidigt fokuserer på faglig udvik-
ling, testresultater og prøvefærdigheder”.

Martin Madsen uddyber: ”Vores elever 
forventes også at indgå på arbejdsmarke-
det. Min holdning er, at det kan man ikke 
specifikt lære. Det kræver, at man kan 
være i sit eget liv først og fremmest. Det 
er jo ikke robotter, vi skal lave, men hele 
mennesker med styr på egne og andres 
følelser. Vores fokus som ledelse har væ-
ret at anerkende behovet for at kvalifi-
cere dels undervisningen og læringen in-
den for det sociale område og legitimere 
måden at snakke om det på.”

Bredt ejerskab
Med udgangspunkt i WHO’s liste over  
de ti vigtigste såkaldte ”Life skills” har 
Storåskolen oversat og defineret hver  
enkelt kompetence, så den samlede 
socialpæ dagogiske dimension nu er be-
skrevet i følgende færdigheder: Mentali-
sering, selvbevidsthed, beslutningstag-
ning, kommu nikation, håndtere følelser, 
håndtere stress, problemløsning, kritisk 
refleksion, kreativ tænkning og relations-
kompetence.

MED BEGREBET LIVSDUELIGHED HAR SPECIALSKOLEN STORÅSKOLEN  

I HOLSTEBRO SØGT AT SÆTTE ORD PÅ EN INDSATS, DER IKKE ORDENTLIGT 

ER BESKREVET. SOM ET MODSPIL TIL TENDENS I TIDEN PÅ AT FIKSERE 

MERE PÅ ARBEJDSDUELIGHED OG ROBUSTHED. OG SOM EN MULIGHED 

OGSÅ I DEN ALMINDELIGE FOLKESKOLE.

Af Peter Rewers • Foto Ole Mortensen

FØRST MÅ 
MAN KUNNE

VÆRE
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STORÅSKOLEN

Specialskole i Holstebro 
kommune, opdelt i to  
afdelinger; Odinsvej og  
Måbjerg.

På Odinsvej undervises 
børn med generelle ind
læringsvanskeligheder – 
fra elever med svære 
multiple funktions ned
sæt telser til mere vel
fungerende børn med  
fx Downsyndrom.

Afdeling Måbjerg er et  
tilbud for elever med  
vanskeligheder inden for 
autismespektret, inden 
for det kommunikative, 
den sociale samt forestil
lingsevne, der kommer til 
udtryk gennem forskellige 
grader af funktionsniveau.

Aktuelt går der 150 elever, 
78 på Odinsvej og 72 på 
Måbjerg. 

Der er 114 ansatte inklu
sive vikarer fordelt på  
60 på Odinsvej og 54  
på Måbjerg.

Materialet om livs - 
due lighed findes her:  
www.storaaskolen.dk 
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Da man kom på sporet af WHO’s liste 
fandt man, at de ti punkter ret præcist 
definerer netop de elementer, der er 
svære for skolens elever med autisme-
forstyrrelser, fortæller Martin Madsen. 
Projektet tog fart, og hele sidste skoleår 
mødtes et udvalg en gang om ugen for  
at oversætte og beskrive de ti kompeten-
cer så anvendeligt som muligt. 

”Vi ville gerne lave en publikation, der 
var håndterbar, med kort og let tilgænge-
lig tekst. Vi valgte at satse på det, vi brugte 
mange personalemæssige ressourcer og 
samlede flere teams omkring arbejdet for 
at folde ejerskabet bredt ud,” forklarer 
Martin Madsen. Af samme grund er det 
også personalet, der fører ordet, når for-
ældrene i den kommende tid præsente-
res for materialet. 

Lige hvad der manglede
I oktober præsenteredes materialet for 
personalegruppen, ud fra konkrete cases 
brugtes materialet til at analysere og ind-

drage de forskellige kompetencer i under-
visningen og i samtalen med kollegaer, 
forældre og andre relevante interessenter. 
Modtagelsen var overraskende positiv, 
fortæller Martin Madsen.

”Resultatet blev så godt, at det nær-
mest solgte sig selv. Da vi præsenterede 
det i skolens anden afdeling, var den  
første reaktion, vi fik: Det er lige, hvad  
vi har manglet.” 

Skolelederen kan godt forstå, hvorfor 
de første reaktioner har været så bekræf-
tende.

”Der bliver jo skabt en bevidsthed.  
Og bliver man bevidst om noget, er man 
også mere tilbøjelig til at benytte det. Og 
så er det jo ikke nyt, det er en beskrivelse 
af en allerede herskende praksis, og på 
den måde er det nemmere at tage til sig 
som praktiker. Det er genkendeligt og  
anerkendende og der er intet krav om,  
at tingene skal gøres anderledes.”

Den gode modtagelse var den direkte 
inspiration til at tilføje materialet en dele-

funktion. Hver kompetence beskrevet  
i materialet er derfor forsynet med en  
digital søgekode, som leder hen til et  
forum, hvor det er tanken, at man skal 
dele relevante materialer, undervisnings-
forløb og aktiviteter.

”For kan man inddrage andre i barnets 
omgivelser og fortælle, at i øjeblikket  
arbejder vi med det og det af den og den 
grund, så kan det være, at de også gør 
det derhjemme foran Disney-sjov, og  
så bliver det en forstærket indsats,” be-
grunder Martin Madsen.

Kvalificerer forældredialog
For Martin Madsen er håbet endvidere,  
at hæftet kan hjælpe forældre til en bedre 
forforståelse for både deres barns situa-
tion og indsatsen på Storåskolen. 

”De fleste kommer til skolen med en 
svær historik fra den almindelige folke-
skole, og vi oplever også, at mange kom-
mer med den forventning, at nu kan der 
endelig indledes et normalt forløb. Men 
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Blandt fem faglige klubber i Skole
lederforeningen med skoleledere 
inden for særlige områder findes en 
for ledere, souschefer og afdelings
ledere ved specialskoler, som Gert 
Andersen er formand for. Han har 
kigget på materialet fra Storåskolen 
om livsduelighed og siger:

”Her peges på relevante områ
der, hvor vi kan hjælpe eleverne til 
at få et godt liv. Mange af dem ar
bejder man med i hverdagen, men 
materialet rammer noget ved at 
give det samlede overblik og der
med øge bevidstheden om, hvad 
skal vi være opmærksom på, både 
i skolen og i samarbejdet med for
ældre eller andre omkring barnet”. 

Han kan godt lide, at der er taget 
udgangspunkt i noget stort som 
WHO, så man har hævet tematik
ken op og derfra kogt ned til kon
kret hverdag. De her punkter burde 
hænge over enhver skole, ikke kun 
specialskolen.

Den faglige lederklub arbejder 
bl.a. med ledelse af inklusionspro
cesser og udvikling af inklusions
miljøer, strategi og videns deling på 
specialområdet, faglig sparring og 
udvikling af ledelsespraksis i en 
specialpædagogisk kontekst – men 
hvilken betydning har specialsko
lerne i dag for inklusionen?

”Vi spiller uden tvivl en vigtig 
rolle. Vi bakker op om inklusion, 
men vi ser det også som en kæmpe 
udfordring, hvis vores elever skal 
håndteres i almentilbuddet, hvor vi 
oplever, at der ikke altid er de rette 
kompetencer til stede. Det mener 
politikerne på den anden side – så 
der er en udfordring”, siger forman
den for specialskolelederne Gert 
Andersen.

Han mener, at en måde kunne 
være at flytte specialviden ud på  
almenskolerne for at understøtte 
inklusion. På den måde kan man 
rumme flere børn. Men det skal 
ikke være for enhver pris. Inklusion 
af elever med særlige behov kræver 
medarbejdere med særlige kvalifi
kationer. 

SPECIALSKOLELEDELSE

Gert Andersen

elevernes behov er netop en øget indsats 
på den sociale dimension.”

Og i den argumentation savnede Storå-
skolen formel rygdækning, fortæller Mar-
tin Madsen.

”Der manglede en definition og legiti-
mering af de andre elementer af under-
visningen. Når vi fx tager dem med ud  
og handle. Vi har haft elever, der mestrer 
det faglige langt ud over, hvad man for-
venter i folkeskoleniveau, men som ikke 
ville have en jordisk chance for at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse på al-
mindelige vilkår. I forhold til dem er det 
mest relevant at snakke om de nævnte 
elementer og mindre om det faglige. 
Hæftet kan være en inspiration til at  
forstå barnets reaktion og på den måde  
kvalificere dialogen med forældre.”

Målløs 
Når arbejdet med livsduelighed for alvor 
sættes i gang dette forår, bliver opgaven 
for Martin Madsen og Storåskolen at 
sikre at tiltaget holdes ved lige. En anden 
udfordring er at sikre at kursen holdes. 
Materialet er bygget op som dels en defi-
nition af de ti kompetencer og dels kon-
sekvensen ved at negligere dem. Det er 
oplysning og ikke vejledning, og det er 
op til den enkelte lærer at vælge sin me-
tode. Men når en fælles indsats således 
primært er fortøjret til individuelle for-
tolkninger, er der risiko for, at den driver 
af og opløser sig i forskellige retninger. 
Og så er man måske tilbage ved ud-
gangspunktet? Martin Madsen er op-
mærksom på udfordringen.

”Selv om der er metodefrihed, forven-
ter vi, at det her bliver måden at tale om 
det på. Det er der bred tilslutning til. Så 
skal vi lave en strategi for løbende at sikre, 
at alle er med. Det vil være oplagt at lægge 
ind i MUS-samtalerne, hvor vi kan spørge 
medarbejderne, hvordan de finder mate-
rialet om livsduelighed anvendeligt i for-
hold til deres arbejde. Det vil være en  
god indikator,” vurderer Martin Madsen. 

Når det kommer til effektmåling på  
eleverne er udfordringerne ikke mindre, 
erkender Martin Madsen. 

”Al erfaring siger, at det giver mening 
at arbejde med de her ting for vores ele-
ver. Mange kommer her med trivsels-
problematikker, eksempelvis tristhed  
og lavt selvværd. De har brug for at få 

bygget noget op indeni, og det kan man 
ikke forcere. Det kan tage op til et par 
år.” 

Men det er også vigtigt, at det ikke  
bliver en sovepude, understreger skole-
lederen. Man kan ikke bare tage i Bilka 
hver dag uden formål.

”Arbejdet med livsduelighed skal følges 
ad med det faglige. Det er en vigtig pointe, 
og det sikrer vi blandt andet gennem elev-
planerne, hvor vi kan se, om der er me-
ning i tilgangen og sammensætningen.”

Special kan hjælpe normal
Martin Madsen håber, at Storåskolen har 
lavet et relevant materiale, der kan gøre 
en positiv forskel i arbejdet med de sider 
af dannelsen af et helt menneske, og legi-
timere, at det ikke kun handler om Pisa-
test i dansk og matematik, som han siger. 
Og materialet er ikke begrænset til spe-
cialområdet. 

”Jeg synes bestemt, at det er relevant 
for alle at kigge i, ikke kun i forhold til 
autisme. De her elementer arbejdes der 
også med i almentilbuddet. De samme  
udfordringer er også til stede der.”

I det hele taget ser Martin Madsen en 
større samarbejde mellem special- og 
normalområdet.

”Vi vil gerne have specialpædagogik-
ken ud at leve i normalområdet. De to 
områder kan berige hinanden,” siger 
Martin Madsen og nævner specialpæda-
gogikkens tradition med at inddrage so-
cial læring i en faglig undervisningssitua-
tion, som noget almenundervisningen 
kan lære af. Og så er vi tilbage ved ind-
ledningen og Playstationen i sofagrup-
pen.

”Vores Playstation er ikke kommet som 
følge af arbejdet med livsduelighed, men 
nu har vi bare et værktøj til at legitimere 
og tale om de læringsaspekter, der kan 
være ved også at spille Playstation,” siger 
Martin Madsen.

”Det er ikke kun anvendeligt som pau-
seaktivitet, men kan eksempelvis bruges 
til at sætte elever i en situation, hvor de 
skal interagere med hinanden. Bagefter 
kan man så tale om det, og således ar-
bejde med sociale kompetencer som 
kommunikation og mentalisering,”  
slutter specialskolelederen.  

Peter Rewers er freelancejournalist 

plenum – apr 2017 43



Ansæt et 
fagligt fyrtårn

Teach First Danmark er en nonprofit forening, 
der hjælper skoler med at finde lærere til de 
fag, de har sværest ved at dække.

BLIV PARTNERSKOLE GRATIS  — SE TEACHFIRST.DK/PARTNERSKOLE

I SAMARBEJDE MED STØTTET AF

Billede: Cecilie er lærer i fysik/kemi på Valby Skole 
og er ansat gennem Teach First Danmark.



Ansæt et 
fagligt fyrtårn

Teach First Danmark er en nonprofit forening, 
der hjælper skoler med at finde lærere til de 
fag, de har sværest ved at dække.

BLIV PARTNERSKOLE GRATIS  — SE TEACHFIRST.DK/PARTNERSKOLE

I SAMARBEJDE MED STØTTET AF

Billede: Cecilie er lærer i fysik/kemi på Valby Skole 
og er ansat gennem Teach First Danmark.

  For den nye skoleleder på Lis-
bjergskolen i Aarhus bliver hovedopgaven 
de næste ti år at omdanne skolen fra en 
mindre oplandsskole til stor bydelsskole og 
stadig fastholde en stærk identitet. Det er 
Martin Appel Loft slet ikke i tvivl om. 

Efter fem år som skoleleder på den 
mere end hundrede år gamle by-skole  
Samsøgade Skole og før det yderligere fem 
år som viceskoleleder på Gedved Skole i 
Horsens Kommune er skiftet helt bevidst. 

Lisbjergskolen, som stod færdig i 2008, 
er det centrale og naturlige omdrejnings-
punkt for det, der sker i lokalsamfundet. 

”Jeg indså i løbet af de fem år, at jeg på 
en by-skole ikke kunne få en tæthed med 
lokalsamfundet, og hvis jeg ville have det, 
blev jeg nødt til at lave et skift. Den måde, 
jeg er leder på, min personlighed og det  
jeg står for, hænger bedst sammen i et  
lokalsamfund,” siger Martin Appel Loft.

I hans overvejelser indgik også det fak-
tum, at han ved at rykke fra Samsøgade  
til Lisbjerg stadig er en del af det samme 
område i Aarhus og under den samme  
områdechef.

”Det er også vigtigt, at man som skole-
leder bliver godt ledet. Når vi sidder som 
daglige, øverste, decentrale ledere har det 
stor betydning, hvem der er ledere for os,” 
pointerer Martin Appel Loft og understre-
ger, at han er vild med at være skole leder  
og har haft gode år på Samsøgade Skole.

Med sin erfaring som øverste skoleleder 
behøver han ikke at lave de samme begyn-
derfejl.

”Jeg har et helt andet fundament at stå 
på, når jeg træder ind i en ny organisation. 
Jeg kan håndtere balancegangen mellem  
at være ydmyg over for nogle ting og være  
tydelig omkring, at det her er noget, jeg 
gerne vil have.”

Han ser det som en sikkerhed at vide, 
hvad rollen som skoleleder indbefatter.

”Det er et skifte inden for Aarhus kom-
mune, jeg kender området, områdechefen 
og kollegaerne i område Randersvej osv. 
Jeg er ny på skolen, men med rigtig mange 
kendte parametre. Jeg får alligevel mulig-

heden for have et helt andet afsæt, end jeg 
havde som nybagt skoleleder,” siger Martin 
Appel Loft.

Byvæksten i Lisbjerg svarer til størrelsen 
af Skanderborg by med det byggeri, der er 
i gang i området. I øjeblikket er man i gang 
med at planlægge en helt ny bygning på 
skolen til udskolingen. 

”Lisbjergskolen har en velfunderet pæda-
gogisk platform, som man arbejder efter i 
tæt samhørighed med lokalsamfundet. Med 
en så stor befolkningstilvækst inden for en 
relativ kort årrække vil skolen næsten for-
doble elevtallet, og derfor skal vi ansætte 
en del flere. Det er en af de spændende  
opgaver, jeg står overfor,” siger Martin  
Appel Loft.

Det er med årene gået op for ham, hvor 
vigtigt det er at være en del af et godt leder-
team. 

”Jeg fik mulighed på Samsøgade skole  
for at ansætte hele lederteamet. Det var  
en gave. Vælge sit hold for at komme i mål 
med en reform, der vil noget nyt med os. 
Og hvis vi skal komme i mål, handler det 
om pædagogisk ledelse helt tæt på. Det er 
dårlig ledelse kun at sidde foran sin compu-
terskærm, uanset om man er pædagogisk 
leder eller øverste skoleleder. Skoleledelse 
foregår også derude, hvor børnene er. Det 
er en del af det værdisæt, som jeg har med 
i mit nye job. Og så længe jeg har nogen at 
arbejde sammen med, som har de samme 
værdisæt, er jeg skoleleder i mange år. Ikke 
mindst har jeg en god områdechef og en 
forvaltning, der også synes, jeg må være 
skoleleder på den måde,” siger Martin  
Appel Loft.  

LISBJERGSKOLEN har ca. 400 elever og 50 
pædagogiske medarbejdere. Indviet i 2008,  
i øjeblikket bygger man på en ny fløj, fordi  
skolen vokser til næsten det dobbelte de kom-
mende år. Ledelsen består af skoleleder,  
viceskoleleder, der sammen med en pæda -
gogisk afdelingsleder deler indskolingen og 
mellemtrin, en pædagogisk leder for udskol-
ingen samt en administrativ afdelingsleder, 
der også er daglig leder for TAP og køkken.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

MARTIN APPEL LOFT
43 år, skoleleder på Lisbjergskolen,  
Aarhus Kommune, fra 27. februar.
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 I disse år er der en del kritik 
af, hvordan staten fremmer en styrings-
fikseret ledelsesform, der ikke får ordent-
ligt fat i problemerne i praksis, og de for-
ventede resultater lader derfor vente på 
sig. Der er flere steder et ønske om, at of-
fentlige ledere ikke længere skal lede på 
afstand, men skal gå ind i substansen og 
forstå problemerne med afsæt i kerne-
ydelserne på det område, de leder.1

Man taler om, at ledelsesopgaven i dag 
er blevet meget vanskelig, og at der er en 
dårlig udnyttelse af ressourcerne i den of-
fentlige sektor, samt at der med styrings-
fikseringen skabes dårlig trivsel på de  
offentlige arbejdspladser. Derfor er det 
vigtigt at finde en anderledes ledelses-
form, hvis effektivitet og trivsel skal  

forbedres. En ledelsesform, der tænker  
i værdikæder og koblinger mellem ledel-
seslagene gennem design af feedback-
systemer. 

Rammer for diversitet
De fleste ledere ved godt, at substans er 
vigtigt, men styringstroen medvirker til, 
at lederne kan ende i en defensiv situa-
tion, hvor man parerer de ansattes øn-
sker om substans med en række undvige-
manøvrer.2

Det er ærgerligt, for professionerne 
har afgørende indsigt og strategisk viden, 
som ikke bliver brugt tilstrækkeligt, når 
der ledes på afstand, eller når der ledes 
ud fra idealiserede strategiske målsæt-
ninger og værktøjer, der skaber afstand 

PERSPEKTIVER FOR LEDELSE 

LEDELSE TÆT PÅ OG DESIGN AF FEEDBACKSYSTEMER ER VÆSENTLIGE  

PEJLEMÆRKER I FREMTIDENS LEDELSE AF DE DANSKE SKOLER

Af Palle Isbrandt og Jan Nørgaard • Tegning: Otto Dickmeiss

NYE
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til den konstant forandrede virkelighed. 
De fagprofessionelles råderum bliver 
snævert og deres ansvar begrænses. 

Ideen med design af feedbacksystemer 
og samskabende processer er at organi-
sere en udvikling, der stimulerer og ud-
vikler de fagprofessionelles handlerum. 
Den feedback, som dialogen mellem ak-
tørerne skal understøtte, vil kunne sikre 
retning og kvalitetsdrøftelser og med-
føre, at medarbejderne kan udføre deres 
arbejde tilfredsstillende og ordentligt, 
både i den samlede kommunale organi-
sation og i de enkelte enheder (skoler el-
ler dagtilbud eller i andre enheder).

Det er også vigtigt, at lederne skaber 
platforme, hvor de kan mødes med med-
arbejderne og tale om og forholde sig til 
de paradokser og bizarre situationer, der 
kan opstå i udvikling af arbejdet. Det be-
tyder, at lederen ikke skal se frustratio-
ner, negative reaktioner og lav kvalitet i 
opgaveløsningen som ond støj, men som 
vigtig information om, at gode intentio-
ner bliver klemt af styringsdagsordenen. 
Det åbner for, at der bag frustrationen 
gemmer sig emner, der skal adresseres, 
bearbejdes og håndteres med dialogisk 
og professionel dømmekraft i et ledelses- 
og samarbejdsrum, inden de bliver for 
tunge at bære.

Hvis lederen ikke kan holde uenigheder 
og konflikter ud og ikke kan lære at gå ind 
i energien i modsætninger, bliver det van-
skeligt at lede tæt på og indgå i feedback-
systemer og samskabende processer.3

Det er således vigtigt at modvirke de-
koblinger mellem ledelseslagene og sty-
ringslagene i en kommunal organisation, 

på mange niveauer. Det er vigtigt at 
kunne designe nogle forudsigelige ram-
mer, hvor der er klare rammer for feed-
back, samskabelse og skabelse af værdi 
til hovedopgaven. Hvor der er plads til 
diversitet og kreativitet i løsningen af op-
gaverne.

Nærværende ledelse
For os at se er der i stigende grad brug 
for at invitere til mere dialog om de para-
dokser, vanskeligheder og problemer, 
man står i, ud fra en ide om hele tiden at 
skabe værdi til kerneopgaven, nemlig ele-
vernes læring og trivsel i sidste ende. 

Det indebærer, at man må have tætte 
dialoger mellem ledelseslagene i den kom-
munale organisation om de vanskelighe-
der, der er. Ikke for at feje dem væk, men 
for at forholde sig aktivt til dem og løse 
dem inden for den ramme og de mulighe-
der, man har. Her vil vi pege på et doku-
ment, vi finder interessant: ”Kommunalt 
partnerskab for læring. Ledelse i skolen 
og af skolen”.4 Her står der blandt andet:

”Dialogen skal bl.a. give mulighed for  
at tale om dilemmaer og krydspres,  
samt afsøge reelle løsningsmuligheder”

Men vi tror ikke, at det kun handler om 
at sikre nogle kommunale styringskæd er 
og styringsdialoger, der skal fremme 
skole  lederens mulighed for at prioritere 
rigtigt inden for den samlede opgave-
portefølje (p. 3). 

Vi tror endnu mere på, at en øget be-
vidsthed om værdikæderne vil kunne 
medføre, at der kontinuerligt er fokus på 

at skabe værdi til elevernes læring og triv-
sel. Det handler om at sikre, at der organi-
seres feedbacksystemer mellem ledelses-
lagene, så diversitet, kreativitet og kvalitet 
får en betydning for medarbejderne og le-
dernes løsning af hovedopgaven.

For os er det vigtigt, at ledelsesniveau-
erne giver medarbejderne et fagprofessi-
onelt råderum5  for deres opgaveløsning, 
så de bliver en væsentlig del af værdikæ-
den og er med til at skabe et fagligt løft 
samt læring og trivsel for eleverne. Vi ser 
altså store muligheder i gennemførelsen 
af ideerne og tankerne i dialogoplægget, 
bl.a. ved at der opstår en højere grad af 
nærvær i ledelsen. 

Det sker, når man kan forpligtige sig på 
at udvikle og designe feedbacksystemer 
mellem ledelseslagene og mellem forskel-
lige niveauer i den kommunale organisa-
tion og reetablere et fokus på substantiel 
ledelse i dette arbejde.

Det indbefatter også, som dokumentet 
understreger, at kunne lede opad, nedad 
og til siden i det samlede kommunale sko-
levæsen om den fælles opgave at skabe 
værdi og sikre, at der er flow i værdikæ-
derne. Det indbefatter i det hele taget et 
mere substantielt syn på ledelse: Doku-
mentet taler om: 

”Ledelse i skolen og af skolen” 

Vi vil fremhæve, at det drejer sig som et 
skift i ledelse: Fra ledelse af medarbej-
derne til at lede med medarbejderne. 
Som leder skal man ikke blot selv sætter 
ting i gang, men også lede på de initiati-
ver og indsatser, der allerede er i gang i 
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organisationen, eller som sættes i gang  
af medarbejderne i skolen.

Samskabende processer
Vi synes, at det er et inspirerende papir, 
der søger at understøtte samarbejdet 
mellem ledelsesniveauerne for at udvikle 
ledelseskvalitet og sikre, at ledelse rettes 
imod at skabe effekt og målefterlevelse i 
løsningen af hovedopgaven. 

Dokumentet lægger også op til et prin-
cip om bedre opgaveløsning gennem 
nærhed til kerneopgaven, og det gælder 
såvel forvaltningsniveauet (direktøren, 
skolechefen), som skoleleder og afde-
lingsleder i skolerne. Og vi synes, det  
er vigtigt, når afsenderne Skolelederfor-
eningen og Børne- og Kulturchefforenin-
gen skriver, at:

”Der skal være læringsfællesskaber mel-
lem skoleledere og skoleforvaltninger. 
Der skal være en kommunal lærings-
kæde, hvor kompleksiteten ikke reduce-
res eller skubbes nedad, men søges delt, 
udfoldet og belyst med det formål at 
finde fælles forpligtigende løsninger”.

Den anderledes rammesætning af dialo-
ger reflekterer et paradigmeskift, der går 
fra ensidigt at have fokus på input til også 
at have fokus på outcome og output gen-
nem diversitet og kvalitet; på værdikæ-
der og fælles ansvar; på interesse for ef-
fekter og resultater og målefterlevelse i 
det faglige arbejde og elevernes faglige 
løft og trivsel.

For os er det en vigtig lederkompetence 
at kunne tale om problemer, dilemmaer 

og krydspres. Det værst tænkelige ville 
være at have samskabende processer, 
som bliver til ren sludrevornhed, hvor 
alle hælder på med indspark og input  
og laver ideudvikling udover alle bjerge 
og mister outcom’et og værdiskabelsen  
af syne. 

Det at lave samskabende processer, 
der er organiseret gennem et feedback-
system, er også en måde at etablere æn-
dringsimpulser mellem deltagerne. Det 
er en måde at genetablere en kontakt til 
”markedet” eller virkeligheden på, for at 
følge de bevægelser, der opstår i praksis  
i forhold til, hvordan fagprofessionelle 
sammen kan tilføre værdi og løse nogle 
af de problemer, der opstår. 

Det er fundamentalt, at dialogen fore-
går i en kontekst, hvor alle er ligeværdige, 
og hvor ingen kan være ”for fine eller for 
vinde og skæve” til at være i dialog med 
andre. Det er også vigtigt, at man her kan 
undersøge, hvordan det, der bliver talt 
om, kan give værdi, og hvordan man ser 
sig selv som ansvarlig og medskaber og 
en del af værdikæderne i den fælles op-
gaveløsning. 

Det er ligeledes fundamentalt, at man 
skaber resultater gennem samskabelse 
(co-create) i forhold til det, der viser sig i 
praksis fremfor at reagere på ting, der er 
sket. Her etableres dialoger ud fra mange 
positioner. Her er der kontakt, lytning og 
refleksion med henblik på igen: at skabe 
den ønskede værdi.

Større værdi
Vi tror på, at det vil være vigtigt, at man 
rundt i kommunerne forpligter sig på do-

kumentet via de fora, man har mulighed 
for at vitalisere det i. Så skolechefen, di-
rektøren i forvaltningen, skoleledere og 
de respektive faglige organisationer mø-
des for at gentænke og gennemtænke de 
potentialer, som ligger i dialogoplægget 
om kommunalt partnerskab.

Vi ser for os nogle nye muligheder for 
både at udvikle kerneopgaven og skabe 
mere trivsel omkring de professionelles 
opgaveløsning. Der skabes værdi gennem 
de muligheder, som et feedbacksystem 
giver for diversitet, effektivitet og kvalitet 
i ledelsesarbejdet i den kommunale op-
gaveløsning. 

Palle Isbrandt er erhvervspsykolog, cand.mag.  
et cand.pæd.psych, Isbrandt Erhvervspsykologi,  

kontakt: isbrandt@isbrandt.dk

Jan Nørgaard er konsulent, cand.scient.pol.  
Cairosconsult A/S, kontakt: jan@cairosconsult.dk

Noter

1. Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard (2015) Ledelses-
krise i konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag, s. 17.

2. Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard (2015) Ledelses-
krise i konkurrencestaten.

3. Palle Isbrandt, Lars Alrø: Skoleledelse. Organisation, 
magt og forandring. Kroghs Forl. (2006) s.72.

4. Dialogoplægget ligger på Skolelederforeningens hjem-
meside. 

5. Palle Isbrandt (2016) Jeg drukner i drift. Plenum 4, 
2016. Skolelederforeningen.
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NÅR DET GRÅ  
GULD IKKE ORKER

Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig selv  
og lade tankerne flyde. Denne eftermiddag kom jeg til at tænke på en tjenstlig samtale, 
som jeg på det personlige plan gerne vil være foruden. 

På Strandskolen har vi en lærer, der hedder Susanne, 62 år og en dygtig lærer. Hun har været på 
Strandskolen længe før jeg kom og har altid været meget engageret. Vi har lavet en del pædagogisk 
udvikling sammen, og jeg har altid haft et godt forhold til hende.  

Desværre er Susannes sygefravær steget løbende. Jeg har haft hende til sygefraværssamtaler flere 
gange. Her har hun givet udtryk for, at hun oplever, at hun føler sig presset af børn og antallet af lek–
tioner. Når det er for meget, tager hun et par dage hjemme, til hun igen kan overskue situationen. 

På det seneste er det sket oftere og oftere. Og nu er vi desværre nået til et punkt, hvor jeg ikke kan 
blive ved med at se på, at hendes sygefravær fortsat vokser, så derfor har jeg indkaldt hende til en 
tjenstlig samtale.  
 
Da TR’en fik at vide, at Susanne var indkaldt til tjenstlig samtale, kom han ind på mit kontor. Han var ry-
stet: “Har du ingen respekt for de ældre medarbejdere? Susanne har jo været på skolen i mange år, og hun 
har ydet så meget for skolen. Man smider altså ikke bare erfarne medarbejdere ud med badevandet”. 

Jeg forklarede stille og roligt, at hendes sygefravær var langt over det acceptable. Det var TR’en sådan  
set enig i, men som han påpegede: “Susanne har været med til at skabe denne skoles DNA”. 

TR’en rammer lige ned, hvor jeg på det personlige plan har det dårligt. Susanne har ydet meget for 
Strandskolen i mange år, og jeg kan rigtig godt lide hende – men på den anden side er det mit ansvar, 
at skolens hverdag kører på den mest optimale måde. 

Derfor skal Susanne til tjenstlig samtale, og hvis hendes sygefravær ikke bliver nedbragt betydeligt, 
må hun frivilligt eller ufrivilligt indlede sit otium tidligere, end hun har forestillet sig. Jeg håber  
det bliver frivilligt, for Susanne orker ikke mere, og den erkendelse må hun hjælpes til at nå frem til. 

På den måde kan vi også få sagt ordentlig tak for den store indsats, Susanne har ydet for Strandskolen 
i mange år.

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 2017.

OM
HVERDAGSLEDELSE
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ANMELDELSER

MERE YIN
Fremtiden er feminin
7 spilleregler i det  

21. århundredes lederskab
Kirsten Stendevad 
Gyldendal Business
270 sider, 300 kr.  

 Vi har brug for 
mere yin og mindre yang, 
hvis vi skal skabe balance i 
verden. Verden har ifølge  
forfatteren i for mange år  
været præget af en maskulin 
ledelse, som har betydet, at 
der er skabt en uligevægt mel-
lem yin og yang.

Yin bl.a. her forstået som 
kvindelige værdier som det 
indre, kreative, fleksible, em-

pati, det kommunikative og 
intuition. Yang repræsenterer 
det maskuline og er det mod-
satte til yin. Syptomerne på 
uligevægten er bl.a. stress  
og uro og hun peger på, at 
”Det udadrettede, maskuline 
vækstdrive er helt bogstavligt 
talt ved at ødelægge verden”

Der er behov for en mod-
vægt til det maskuline. Vi har 
brug for mere yin til at slappe 
af og restituere efter lang tid 
med yang og megen travlhed 
forårsaget af overvægt af ma-
skulin ledelse. Derfor handler 
bogen ikke om køn, men om 
balance og komplementaritet 
mellem det feminine og det 
maskuline. 

Som en vej til at genoprette 
balancen opstiller forfatteren 
7 spilleregler i det 21. århund-
redes lederskab. Hver af de 7 
spilleregler defineres som be-
greb, og derefter bygges de 
op om tre grundsætninger og 
til sidst afsluttes hver spillere-
gel med bud på ”vejen frem” 
inden for hver spilleregel. 

De 7 spilleregler handler om 
komplementaritet – integreret 
lederskab, polaritet – kønsbe-

vidst lederskab, autenticitet – 
troværdigt lederskab, proakti-
vitet – innovativt lederskab, 
integritet – ansvarligt leder-
skab, synkronicitet – visionært 
lederskab og totalitet – hel-
hedsorienteret lederskab. 

Forfatteren gør dog op-
mærksom på, at spillereg-
lerne ikke er handleanvisnin-
ger, men grundlæggende 
spilleregler, ”der tilsammen 
udgør et solidt fundament for, 
hvem man skal være som 
menneske og virksomhed for 
at have succes i den nye tid”. 

Bogens sidste kapitler be-
skriver, hvordan man i prak-
sis, både som person og som 
virksomhed, så kan spille ef-
ter de nye regler. 

Bogen indbyder til reflek-
sion over ens egen priorite-
ringer i hverdagen, og sam-
tidig giver den stof til efter - 
tanke i forhold til, hvilke krav 
man stiller til medarbejderne, 
og hvordan man ved at lægge 
mere vægt på de feminine si-
der, måske kan få mere effek-
tive og gladere medarbejdere 
og undgå stress og længereva-
rende sygdom.

Forfatteren tager fat på en 
vigtig debat om, hvor effek-
tive vi kan og skal være og 
om, hvad der kan ske, hvis vi 
blot fortsætter med at stille 
de høje krav til os selv og hin-
anden, som vi gør i dag. Bli-
ver vi mere effektive af det? 
Hvad koster det samfundet på 
bundlinjen i sidste ende, at så 
mange i dag får stress og lang-
tidssygemeldes eller helt gli-
der ud af arbejdsmarkedet. 
Med en noget højere pensi-
onsalder i sigte, er vi nødt til 
at tage fat på debatten om de 
vilkår og krav vi stiller privat 
og arbejdsmæssigt. Hvilke 
værdier ønsker vi at prioritere 
fremover? 

Fremtiden er feminin – 
men mænd kan også læse  
bogen. Sproget og bogens  
opbygning gør den let læselig, 
og jeg finder bogen et godt 
bud på, hvordan man også i 
fremtiden kan arbejde med  
at skabe forandring og sætte 
fokus på det gode liv – privat 
og arbejdsmæssigt. 

Dorte Andreas
Næstformand

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK
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ANMELDELSER

UNDREN 
OG INDSIGT

Dialog
En enkel vej til  

et godt samarbejde
Michael Højlund Larsen 
L&R Business
203 sider, 270 kr.

 Bogen starter, 
hvor forfatterens bog ’Prak-
tisk filosofi og ledelse’ fra 
2007 sluttede, nemlig med en 
række overvejelser om, hvor-
dan man med konkrete meto-
der kan komme tættere på 
den lærende organisation og 
den værdibaserede ledelse 
ved brug af dialog og filosofi. 
Her tager han fat i, hvordan 
praktiske metoder kan øge 

glæden og samarbejdet på 
mange arbejdspladser.

Michael Højlund Larsens 
hensigt er at gøre vejen fra vi-
den til handling kortere, hvor 
den praktiske og filosoferende 
tilgang til dialogen er bærende 
hele bogen igennem.

Bogen giver dig en kort in-
troduktion til den for Højlund 
Larsens så velkendte prakti-
ske filosofiske tilgang ud fra 
devisen om, hvad det vil sige 
at være et godt menneske og 
leve et godt liv igennem for-
ståelsen af filosofi som kærlig-
hed til visdom. Netop, for at 
vi i vores arbejdsliv ved brug 
af den praktiske del af filoso-
fien kan blive klogere på livet, 
så man bliver i stand til at 
træffe kloge beslutninger.

Herefter foldes dialogen ud 
igennem indsigt i, hvad dialog 
er, og der gives redskaber til, 
hvordan man på arbejdsplad-
sen kan få glæde af forskellige 
metoder, der kan være med til 
at understøtte og træne dialo-
giske færdigheder. Det sker 
gennem forfatterens egne erfa-
ringer med dialog og teoreti-
ske perspektiver med henblik 
på, at nytænkning og udvik-
ling gennem dialog mere bør 
være reglen end undtagelsen i 

FEEDBACK 
Distribueret ledelse
Samarbejde i professio-

nelle læringsfællesskaber 
Susanne Ploug Sørensen og  
Mai-Britt Herløv Pedersen
Dansk Psykologisk Forlag 
144 sider, 229 kr.  

 Forfatterne udgav 
for ca. et år siden den glim-
rende bog ”Pædagogisk le-
delse er faglig ledelse” med 
undertitlen ”Fordi læring er  
i centrum”. Den følges nu fint 
op af denne bog.

Bogen henvender sig i prin-
cippet til en bred vifte af virk-
somheder og dermed læsere, 
hvor viden, læring, udvikling 
og ledelse er i centrum. Det er 
imidlertid undervisningssek-
toren, der umiddelbart er den 
mest oplagte målgruppe, og 
hvor bogen sikkert vil få sin 
største udbredelse.

Distribueret ledelse er som 
ledelsesmodel ikke en spritny 
opfindelse, men som forfat-
terne redegør for, er det en  
ledelsesmodel, der ikke er 
særligt velbeskrevet videnska-
beligt. De peger derfor på, at 
distribueret ledelse knap kan 
kaldes en teori, men at det 
snarere er en kultur, der vil 

blive mere og mere funderet 
og beskrevet. 

Der fremføres derfor heller 
ikke videnskabelig evidens for, 
at virksomheder, der bedriver 
distribueret ledelse, rent fak-
tisk skaber mere læring. Der 
er imidlertid meget, der peger 
på, at det i en kompleks og for-
anderlig virksomhed/organisa-
tion er en ledelsesform, der 
fremmer arbejds glæde, enga-
gement og læring. Det argu-
menteres der overbevisende 
for i bogen.

Der argumenteres ligeledes 
for, at det måske netop er en 
model, der passer godt til virk-
somhedskulturen i Skandina-
vien med vores tradition for 
flade strukturer, hvor åben 
kommunikation mellem høj og 
lav og medindflydelse på ar-
bejdet skaber gode betingelser 
for denne ledelsesmodel.

Bogen beskriver en række 
praktiske hjælpemidler og 
teknikker, der skal sikre, at  
distribueret ledelse folder sig 
ud på alle niveauer i organisa-
tionen. Desuden understreges 
det, at feedback er en hjørne-
sten i modellen.

Der er en risiko for, at di-
stribueret ledelse forveksles 
med delegeret ledelse. En  
væsentlig forskel på disse to 
begreber er netop feedback 
og ledelsens/lederens aktive 
medvirken, synlighed og vi-
den om, hvad der sker på alle 
niveauer i virksomheden.

Det lyder tidskrævende, og 
det nævner forfatterne da også 
selv som en risiko ved model-
len. Løsningen er at holde 
mere effektive møder og lade 
uformelle møder indgå i den 
samlede proces. Desuden på-
peges det, at ledelsen skal være 
opmærksom på, at når ledelse 

distribueres, kan der være en 
risiko for, at den så at sige for-
svinder, og det skaber usikker-
hed i organisationen. Derfor 
har lederen og ledergruppen  
et stort ansvar for at skabe klar-
hed over, hvem der i den sidste 
ende har det endelige ansvar, 
bl.a. opad til fx forvaltning eller 
virksomhedsbestyrelse.

Bogen er overskuelig og  
let at læse. Den giver et godt 
bud på, hvordan en videns-
virksomhed, fx en folkeskole, 
ledes med medarbejderind-
flydelse på alle niveauer.

Per Ungfelt
Ledelseskonsulent
Tidl. skoleleder
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Hjernen og Læring
Ole Lauridsen

Akademisk Forlag
240 sider, 399 kr. 

 Forfatteren bag 
bogen ”Hjernen og læring” 
er en erfaren formidler, som 
mestrer kunsten i ”walk the 
talk”. Det betyder, at denne 

fagbog også ved eksempel vi-
ser læseren, hvordan man på 
forskellige måder kan under-
støtte og initiere læring ved at 
kende hjernens muligheder 
og udfordringer…

Bogen har vejledninger til, 
hvordan kapitlerne skal læses 
med tydelige læringsmål som 
introduktion. Teksten er med 
illustrationer, skiftende far-
ver, smal spaltebredde og  
endelig afsluttes hvert kapitel 
med en opsamling af pointer, 
som man faktisk også opfor-
dres til at starte med at læse. 
Kort sagt et skolebogseksem-
pel på, hvordan læring alsi-
digt og bevidst kan formidles 
skriftligt.

Bogen falder i to dele. Først 
en baggrundsdel med viden 
om hjernen – primært med 
fokus på læring. Dernæst en 
praksisdel, og det er her bo-
gen virkelig viser sin tyngde. 
Her kommer der rigtig gode 

anvisninger og eksempler på 
hvordan teorien omsættes til 
praksis og de tre afsluttende 
appendiks afsnit er virkelig 
praktiske og håndgribelige i 
forhold til efterfølgende at 
tage højde for og indarbejde 
den nye viden i egen under-
visning.

Det er Lauridsens intention 
at levere en styrepind til læ-
ringens landskab, som gør at 
vi med denne viden kan 
træffe valg for læring, der 
bygger på et videnskabeligt 
grundlag, men som også kan 
udvides og tilpasses efterhån-
den som den samlede viden 
på området i fremtiden vil 
vokse. Jeg mener, han når i 
mål, men i mængden af rele-
vant faglitteratur for en skole-
leder kan en skelnen mellem 
”need to” og ”nice to” være 
nødvendig i vurderingen af, 
hvor højt en bog skal op i pri-
oriteringsstakken.

Denne bog er spændende 
og relevant, hvis man som  
leder er nær på pædagogik  
og didaktik, men en analogi 
kunne være: Skal en bilist 
vide, hvordan motoren virker 
for at kunne køre bil? Svaret 
er jo nej – men modsat giver 
en større bevidsthed om de 
bagvedliggende mekanismer 
også en bedre forudsætning 
for at opdage og identificere 
en ”mislyd”. 

Er du som leder ikke en del 
af de konkrete valg, der træf-
fes om læring, så køb bogen  
til jeres håndbogsbibliotek,  
så dine undervisere kan blive 
klogere. Men læs i det mindste 
selv afsnittet om Neuromyter, 
så du kan styre jer uden om  
de værste faldgruber. 

Linda Kolling Pedersen
Pædagogisk leder
Veng Skole og Børnehus
Skanderborg Kommune 

livet og arbejdslivet. 
En af forfatterens fremhæ-

vede metoder er Scholé (som 
ordet skole stammer fra). Et 
begreb fra det antikke Græ-
kenland, som betyder fri tid 
og skal forstås som en tid, der 
var fri for praktisk arbejde, og 
hvor der var mulighed for at 
udfolde sig intellektuelt i et 
langsomt tempo. At give sig 
god tid til at udfolde sig intel-
lektuelt kan give god mening i 
en kulturel samtid, hvor vi le-
ver af viden. 

For at gøre Scholé praktisk 
anvendeligt opstiller forfat-
teren fem enkle spilleregler 
hvoraf en af dem er, at vi netop 

skal have en undrende og 
spørgende tilgang til at tale 
sammen om noget fælles væ-
sentligt.

Vi får som læsere mulighed 
for at være kritiske til tankerne 
i bogen såvel som til vores egne 
tanker, for at de kan udvikle sig 
i takt med, at vores erfaringer 
bliver omformet i en kontinu-
erlig proces i en konstant un-
dren som ingen ende bør tage. 
Til dette giver han igennem for-
skellige beskrevne dyder kon-
krete forslag til, at man på sin 
arbejdsplads kan gøre sig over-
vejelser om, hvilke idealer der 
er relevante for samvær og 
kommunikation.

På den måde ønsker forfat-
teren, at vi som læsere kan se 
perspektiver i at bruge filosofi 
og dialog som en ny begyn-
delse til mere indsigt, så vi 
samtidig får øje på alt det som 
vi ikke ved. 

Michael Højlund Larsen er 
en af de få forfattere, der for-
mår at vække læserens nys-
gerrighed. I et let læseligt og 
let tilgængeligt sprog forstår 
han at tage læseren i hånden 
og føre os ind i vigtigheden af 
at tage sig tid til dialogen igen-
nem et filosofisk univers i en 
fortravlet og løsningsoriente-
ret hverdag, som stræber ef-
ter stadig mere effektivitet. 

Udfordringen bliver dog 
netop at få vendt et kulturelt 
mindset fra den praktiske, løs-
ningsorienterede og travle 
hverdag til den dialogiske og 
mere tidskrævende filosofiske 
tilgang til at blive klogere på 
opgaverne og arbejdslivet i den 
lærende organisation, så vi ud 
fra en fortsat undren, nysger-
righed og eftertænksomhed 
kan blive klogere på vores be-
slutninger i (arbejds)livet igen-
nem skabelsen af mere dialog.

Malene Pedersen
Pædagogisk leder
Skovvejens Skole
Ballerup Kommune
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ANMELDELSER

ØNSKER DU AT ANMELDE, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08 ELLER SEND EN MAIL TIL SKOLELEDERNE@SKOLELEDERNE.ORG
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

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

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

Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

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

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

Mellem ledere
Uddannelsesledelse som 
problem eller svar?
Dion Rüsselbæk Hansen, 
Jacob Ditlev Bøje (red.)
Klim

Schools that deliver
John Edwards, Bill Martin
Corwin

Håndbog i professionelle 
læringsfællesskaber
Undervisning og læring
Richard Dufour, 
Rebecca Dufour, m. fl.
Dafolo

Ledelse gennem skolens 
ressourcepersoner
Frode Boye Andersen (red.)
Klim

Relationskompetencer i 
læreruddannelse og skole
Undervisning og læring
Else Skibsted,  
Noomi Matthiesen (red.)
Dafolo

Næste skridt i professionelle 
læringsfællesskaber
Kollaborative teams, der 
transformerer skolens praksis
Robert J. Marzano, 
Temmy Heflebower, m. fl. 
Dafolo

Nye design for undervisning 
og uddannelse
Undervisning og læring
Moocs – massive open 
online courses
Dafolo

Strategisk kvalitetsledelse
 i folkeskolen
Anne Hørsted & Claus Nygaard 
(red.)
Samfundslitteratur

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

Handlekraft i  
velfærdsledelse
Klaus Majgaard
Hans Reitzels Forlag

Dybdelæring i skolen
Undervisning og læring i praksis
Siv Måseidvåg Gamlem, 
Wenke Mork Rogne
Dafolo

Observation af undervisning 
og elevers læring
Håndbog for ledere  
og vejledere
Malene Ringvad
Dafolo

Bæredygtig ledelse
Skitser til en empatisk verden
Lone Belling, Leif Frandsen
Dafolo

Profesionelle læringsfællesskaber 
og fagdidaktisk viden
Undervisning og læring
Thomas R. S. Albrechtsen (red.)
Dafolo

Narrativ Skoleledelse
Samarbejdet om den åbne skole
Alex Madsen
Samfundslitteratur

GOD videreuddannelse
Med transfer, balance og 
praksisnært projektarbejde
Erik Laursen, Nikolaj Stegeager 
(red.)
Samfundslitteratur

Feedback
Jørgen Bærenholdt, 
Vibeke Christensen
Dafolo

ROBUST
Lær at mestre modgang
Eva Hertz
Gyldendal

Læringens DNA
Theresa Schilhab
Aarhus Universitetsforlag

Mediated Learning Experience
En inkluderende praksis i 
dagtilbud og skole
Micki Sonne Kaa Sunesen
Dafolo

Læring eller ikke-læring?
Undervisning og læring
Karsten Mellon (red.)
Dafolo

Narrativ dokumentation
i velfærdsprofessionerne
Jane Hedegaard Hansen
Akademisk Forlag

Styrk samarbejdet
En guide til teamledelse  
i undervisningssektoren
Tore Wanscher, 
Andreas Rønne Nielsen
Wanscher & Nielsen

Effektiv planlægning 
og vurdering
Læring med mål og 
kriterier i skolen
Henning Fjørtoft
Dafolo

Børns vej til succes
Grit, nysgerrighed og 
karakterens kræfter
Paul Tough
Dafolo

Ledelse & økonomistyring 
i det offentlige
Tor Busch, Erik Johansen m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Metakognition, selvregulering 
og konsolidering
Fra teori til praksis
Dorthe Geisnæs & 
Preben Olund Kirkegaard
Dafolo

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet
Mette Louise Graah Rasmussen  
og Ronja Billum Skovsbøl
Turbine
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KOM IND I 
KAMPEN

OG MØD 
DE ANDRE

SKOLELEDERE 

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/MEDsamarbejdet
• 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
Mandagtorsdag: 9.0015.00, fredag: 9.0014.00.

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

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@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
 
Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

Helle Rasmussen
Konsulent
hras@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Dan Gert Christensen

Peter Hansen
Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org
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NOTER

Gennem loftet
Efter en offentlig debat og kritik fra bl.a. fagbevægel
sen har forligspartierne i Folketinget lempet uddan
nelsesloftet, så det er muligt at tage en ny uddan
nelse på samme eller lavere niveau efter seks år.

Det er positivt modtaget i fagbevægelsen, selv om 
der stadig er bred enighed om, at begrænsning af 
uddannelse er den forkerte vej at gå i et videnssam
fund, hvor vi skal leve af veluddannet arbejdskraft. 

På en ny vidensportal opda terer et netværk  
af samarbejdende videns centre og praktikere 
indenfor integrationsområdet viden om inte
gra tion, flygtninge, demokratisk dannelse, 
skolens rolle, radikalisering mv. 

Se Integrationsviden.dk

Ny formand 
49årige Eva Munck er valgt som 
ny formand for BUPL’s Lederfor
ening. Hun overtager posten efter 
Sanne Lorentzen, der stopper efter 
seks år på posten.

Eva Munck er uddannet pædagog 
i 1994 fra Ballerup Seminarium og 
har i sin karriere haft adskillige an
sættelser i lederstillinger og været 
lederTR. Siden 2014 har hun været 
næstformand i BUPL’s Lederfor
ening, og en af hendes mærkesager 
er at styrke de pædagogfaglige 
ledelser på lokalt niveau.

Efter skolereformens indtog, store 
strukturændringer og flere store 
ledelsespolitiske udspil på vej i 
kommunerne ”er der brug for en 
stærk ledelse på skole og dag
institutionsområdet”, påpeger den 
nye formand for BUPL’s lederfor
ening, der tæller ca. 4.000 pæda
gogiske ledere.

DATAKRAFT
En voldsom konflikt om levering af  
itsystemer til kommunerne fra KMD 
er endt i en millionerstatning. 

Efter et langt – også offentligt – 
slagsmål har KMD, det tidligere 
Kommunedata, og kommunernes  
itfællesskab, Kombit, indgået et  
forlig. Det indebærer, at KMD skal 
betale en bod på 100 mio. kr.

Forliget drejer sig om leverancen  
af støttesystemer til kommunerne. 
Leverancen, som samtidig er en del 
af processen med at bryde KMD’s 
monopol i sektoren, har været for
sinket i over et år.

Det fik kommunerne til at true med 
at opsige kontrakten. Tidligere har 
det været meldt ud, at man havde 
mistet troen på, at KMD kunne løse 
problemerne. Men nu er der altså 
indgået en aftale.

Der er etableret en nyt gratis undervisningssite for 
8.10. klassetrin om mindretallet syd for grænsen.

Portalen indeholder undervisningsforløb for fagene 
dansk, tysk, samfundsfag og historie og er tilpasset 
færdigheds og vidensmål i forenklede Fælles Mål  
til Folkeskolen i Danmark.

Desuden findes der her almindelige sydslesvigske 
unges livsfortællinger, hvor unge syd for grænsen 
præsen teres i bl.a. video og billeder, og man kan 
læse om deres interesser, fritid m.m.

Se mere på danskmindretal.dk 

Over grænsenI KOMMISSION
Innovationsminister Sophie Løhde (V) har 
for nylig præsenteret regeringens nye ledel
seskommission, der bl.a. tæller en række  
udøvende ledere, heriblandt skoleleder Birgit 
Andersen fra Ishøj.

Ledelseskommissionen skal med udgangen af 
året komme med forslag til, hvor den offent
lige sektor kan ledes og drives bedre. I særlig 
fokus er innovation og ikke mindst muligheder 
for effektivisering. Som ministeren tidligere 
har sagt, vil hun arbejde på, at den offentlige 
sektor skal ”køre længere på literen”.

Ud over selve kommissionen nedsættes en 
rådgivende følgegruppe med deltagelse af 
hovedorganisationerne på arbejdstager og 
arbejdsgiversiden, Danske Regioner og KL 
samt en række lederforeninger, herunder 
Skolelederforeningen. 

Foreningens formand Claus Hjortdal, som 
også er formand for ca. 28.000 ledere i FTF’s 
Lederråd, hilser kommissionen velkommen:

”Det er et vigtigt arbejde, der går i gang. 
Styringen af den offentlige sektor har de  
senere år været præget af tal og for meget 
kontrol i stedet for ledelsesrum og tillid. 
Tankegangen om, at man kan ra tionalisere 
ud fra gennemsnitsberegninger, bør ændres. 
Der er store forskelle på kommunerne, og 
den lokale frihed er vigtig at bevare”.

Claus Hjortdal mener, at ledelseskommissio
nen bør finde en ny måde at styre den of
fentlige sektor på med andre mekanismer. 
Best practise bør fremhæves, og ny tekno
logi indføres, men uden hele tiden at foku
sere på, hvem der ligger i top eller bund.  
Han mener også, at kommissionen må se  
på de økonomiske rammer, der ligger til 
grund for at levere god ledelse.

Læs mere om kommissionen  
på www.fm.dk

INTEGRATION

58 plenum – apr 2017



ØNSKER I INSPIRATION TIL NY LEGEPLADS? 
SÅ KOM MED PÅ OPDAGELSE!

På studieturene besøger vi en bred vifte af Elverdals 
projekter, der viser forskellige måder at bruge uderummet på.

Fyn 3. maj
Midtjylland 4. maj
København 9. maj
Midtsjælland 10. maj
Aalborg 29. juni

Ved tilmelding skriv gerne skole-/
firmanavn, fulde navne og e-mail 
på deltagere, og et telefonnummer 
til minimum én af jer.

Elverdal sørger for transport 
og forplejning på turene.

smilla@elverdal.dk

www.elverdal.dk



Giv skolens elever 
en sund, sikker oG 
social start på daGen
– og få mindre biltrafik omkring skolen

Gåbus er en gruppe elever i 0.-3. klasse, der følges til skole. Det kan sammenlignes med en skolebus, der via en fast rute med indlagte stoppe-steder fører børnene sikkert til skole – det sker bare til fods, og billetten er gratis. To ældre elever går forrest og er uddannet ”chauffører” på et kursus fra Gåbus og Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere på gåbus.dk

Gåbus 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.

som skole kan i være 
med til at ændre på, at:
- Ca. hver tredje skoleelev bliver kørt i skole 
eller tager offentlig transport.

- Hastighed og antallet af biler er forældres  
primære bekymring for deres børns skolevej.

- Ved hvert andet trafikuheld omkring skolerne
sidder der forældre bag rattet.




