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MÅNEDENS TWEET
@Jakob Bonde @formand_DSE: Ja tak 

til en skoledag, der er spændende og 
varierende, nej tak til en der ikke er. 
Om det er til kl 14 eller kl 15 er ikke 

det vigtige #skolechat #dkpolS KO L E L E D E R F O R E N I N G E N S  M AG A S I N  •  N R .  7  •  N OV  2 0 1 7

Da Dak Wichangoen var kokkeelev, væddede 
de andre om, hvornår hun ville knække. Men 
hvad, de ikke vidste, var, at stædigheden har 
løbet med utæmmelig styrke i familiens blod
årer i generationer. I dag er hun køkkenchef 
på Kiin Kiin, og så længe hun er der, SKAL 
michelinstjernen falde hvert år.
s. 10

Praksisnær ledelse med fokus på elevers læring. 
Styrk dialogen med data fra 
besøg i undervisningen.

Læringsfokus.nu bruges som redskab til at indsamle data 
under observationer i klassen. Bemærkninger og data gem-
mes med baggrund i interview med tilfældigt valgte elever. 
Efterfølgende kan data vises på både app og websted. 

Analyser og brug data

Viden om læring

Hent app’en og prøv en demo allerede nu - 
læs mere på læringsfokus.nu 

Tilmeld dig kursusdag på læringsfokus.nu
(Rabat ved samtidig bestilling af abonnement)

NYT
VÆRKTØJ

Elevernes svar bidrager med viden indenfor områder, som 
forskning viser har stor betydning for læring. De indsamlede 
data kan med fordel anvendes i efterfølgende læringssam-
taler med underviseren. Her kan data analyseres og drøftes 
med henblik på fælles læring.

De indsamlede data kan anvendes til at give et overblik 
over læringsfokus på hele skolen. Med dette overblik 
kan skolen træffe strategiske valg af indsatser i forhold 
til afdelinger, årgange, fag, team og undervisere.

læringsfokus.nu
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Nyt! Nyt! Nyt!

Dansk til
indskoling

Prøv Danmarks største 
grammatikportal gratis

Ring til os nu på 6612 6000

En del af Ordbogen.com
grammatip.com

Grammatip - Danmarks 
største sprog- og 
grammatikportal

Grammatik, stavning og sprogtræning på dansk, 
engelsk, tysk og fransk.

Online staveprøve og læseprøve (dansk) samt træningsøvelser 
til FP (engelsk og tysk).

Individuel læring - øvelser kan tildeles klassevis eller til enkelte elever.

Statistik, som giver indblik og overblik, når du skal følge dine 
elevers progression.

Øvelser tildeles, løses og rettes automatisk online.

Adgang overalt via UNI-Login.

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,  
blandt andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger 
med. Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne 
eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. 
Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er 
nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om 
risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Et forsikringsfællesskab for dig, 
der samarbejder både opad, nedad og udad.
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s. 10

S. 50
Ungdom i job eller 
uddannelse: Mange 
bække små skulle 
meget gerne gøre 
stor å – eller?

S. 06: Løbepensum. Formæn-
dene og andre spidser i organisati-
onsverdenen løb med på elevernes 
motionsdag 

S. 10: På menuen. Kvindelig 
køkkenchef på Michelin-restaurant 
balancerer perfektionisme med 
kreativitet

S. 18: Årsmøde A. Første dag i 
Aalborg kongrescenter bød bl.a. 
på trækbasun, politisk debat og 
kongeligt besøg!

S. 22: Årsmøde B. Den røde  
tråd var i år et indblik i et samfund 
og måske en folkeskole udsat for 
konstant disruption!

S. 26: Årsmøde C. Tilbud i udstil-
lingen, nye måder at overbevise an-
dre på, forum for særligt indviede … 

S. 30: Vilkår. Repræsentant-
skabet har på et ekstraordinært 
møde ændret rammerne for det
foreningspolitiske arbejde …

S. 36: Watch it. Urene tikker, ja 
det gør de knapt nok i dag – men 
de kan faktisk meget mere end det

S. 42: Ny skoleleder? Forenin-
gens kursus for nye i lederlivet er 
en super mulighed for at netværke 
og få en god start!

S. 44: Derudaf. Billeddokumen-
tar af en dag på toppen af skole-
lederlivet sidst på året 2017

S. 50: Overgang. Med ny, bred 
politisk aftale samles de tilbud, der 
er for at sikre de unge en endnu 
bedre fremtid!

S. 52: OK’18. Det nærmer sig, at 
det bliver alvor, når de nye overens-
komster pr. april 18 skal forhandles

S. 54: Tæt på. De, som står med 
opgaven, skal være med til at træffe 
beslutningerne: Medarbejderne!

S. 41: Klumme. 

S. 53: Hverdagsledelse. 

S. 61: Har fået nyt job. 

S. 62: Anmeldelser.

s. 18 s. 54s. 44
Nyt! Nyt! Nyt!

Dansk til
indskoling

Prøv Danmarks største 
grammatikportal gratis

Ring til os nu på 6612 6000

En del af Ordbogen.com
grammatip.com

Grammatip - Danmarks 
største sprog- og 
grammatikportal

Grammatik, stavning og sprogtræning på dansk, 
engelsk, tysk og fransk.

Online staveprøve og læseprøve (dansk) samt træningsøvelser 
til FP (engelsk og tysk).

Individuel læring - øvelser kan tildeles klassevis eller til enkelte elever.

Statistik, som giver indblik og overblik, når du skal følge dine 
elevers progression.

Øvelser tildeles, løses og rettes automatisk online.

Adgang overalt via UNI-Login.
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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
TO

U
C

H
ER

EK
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M
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D
K

Nyhed
Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs	mere	på		
www.klassetrivsel.dk
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SAMMEN ER VI STÆRKE
 Foreningen har for nylig holdt årsmøde i Aalborg – det traditionelle 

højdepunkt for mange skoleledere med 1 ½ døgns faglig inspiration og møder 
med venner og lederkollegaer. Det var det også i år, ja måske var det et af de 
bedste årsmøder nogensinde. For ud over, at der blev strøet kongerøgelse ud og 
var et rekordfremmøde på 1775 deltagere ved åbningen, har der i ugerne efter 
været et stort antal positive tilbagemeldinger på program og afvikling.

Tak for det! Årsmødet var en demonstration af, at vi som skoleledere står 
sammen og har gavn af at have vores eget forum, hvor vi kan mødes og mærke 
fællesskabet. Sammen er vi stærke, så det var dejligt, at så mange mødte op.

Var det nogle gode dage på årsmødet, ser det knapt så godt ud på de store lin-
jer. De seneste reformer er en stor omvæltning for elever, forældre og ansatte. 
Der er grundlæggende ikke den stabilitet, der skal være om vores arbejde. Det  
er et problem, at folkeskolen taber terræn. Vi har færre elever end tidligere. Og 
selv om, at vi på de fleste skoler rent faktisk er langt med at implementere sko-
lereformen, er det ikke altid det indtryk, omverdenen har. 

Vi oplever, at politikere lokalt og centralt har travlt med at justere og ændre 
frem for at give skolerne den tid, det tager at implementere så store ændringer.  
I Canada tog det 10 år. Fra starten var alle relevante parter her også enige om at 
tage ansvar - det gjaldt hele vejen rundt fra lærere og pædagoger, forældre, le-
dere, forvaltning og ministerium. Ligesom fagforeninger, interesseorganisationer 
og politikere bakkede op. Det gav stabilitet, frem for altid at ville i alle retninger.

Sådan er det ikke herhjemme. Der er en strøm af forslag om kortere skole-
dage, krav om at skolerne skal opfylde 45 min bevægelse hver dag, der er an-
greb på læringsmål og tilsvarende. Senest har S-R-SF foreslået at fjerne lektie-
caféerne. I stedet for nu at give initiativet en chance, vil man skære det helt bort. 
På den måde får reformen ikke mulighed for at vise, at den kunne fungere, som 
den var tænkt. Og igen skabes der uro og usikkerhed på skolerne. 

Skolelederforeningen har derfor taget initiativ til alliancen ”Folkesko-
len. Vores. Hele livet”, hvor det er lykkedes at samle folkeskolens 
parter om at styrke vores folkeskole. Det hindrer ikke, at der er 
uenighed i andre spørgsmål. Men jeg ser det alligevel som et stort 
fremskridt, at vi nu kan stå sammen om det, vi har til fælles: At 

folkeskolen udvikler sig bedst i konsensus og ikke i kamp. Kun 
ad dialogens vej kan vi få løftet vores folkeskole og matche de 
andre landes skolevæsener.

Der har netop været afholdt kommunalvalg, hvor folkeskolen 
ikke overraskende har fyldt meget. Gode folkeskoler er et af de 
største aktiver, vi har. Her tilbydes alle børn en fri og lige skole-
gang. Her bliver de og deres forældre en del af lokalsamfundet.  
I den forbindelse er der i valgkampen afgivet ikke så få gyldne  
løfter – dem håber vi, at man vil stå ved, og dem vil vi erindre  
om i valgperioden. Tillykke i øvrigt til de, der blev valgt! 
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Da Dak Wichangoen var kokkeelev, væddede 
de andre om, hvornår hun ville knække. Men 
hvad, de ikke vidste, var, at stædigheden har 
løbet med utæmmelig styrke i familiens blod
årer i generationer. I dag er hun køkkenchef 
på Kiin Kiin, og så længe hun er der, SKAL 
michelinstjernen falde hvert år.
s. 10

149565_Plenum_7_17.indd   1 14/11/17   17.09

Hør formandens ord 
til de ny- og genvalgte 
kommunalpolitikere

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

plenum – nov 2017 5

149565_Plenum_7_17.indd   5 15/11/17   11.07



 Under en efterårsklar og skyfri 
blå himmel og til up tempo musik, blev der 
hoppet, svinget med armene og løftet knæ i 
en fælles opvarmning, inden elever, ansatte 
og gæster på Lindevangskolen på Frederiks-
berg blev sluppet løs på løberuterne.

Helt som planlagt kom løbeskoene for al-
vor på arbejde på ruterne på henholdsvis  
tre km i  Lindevangsparken, seks km i Grøn-
dalsparken og på den længste rute på ni km 
rundt på Frederiksberg via Vanløse og til-
bage igen. Alle ruter blev tilbagelagt i flot stil.

Klar, parat, start… 
Med som gæster på dagen var formænd eller 
repræsentanter for otte organisationer bag 
folkeskolen, som sammen markerede det 
store fælles initiativ ”Folkeskolen. Vores. 
Hele livet”.

Overskriften for de otte organisationers ar-
rangement på Skolernes Motionsdag var ”Vi 
bevæger os i fællesskab”. Lars Søgaard, fag-
lig sekretær, Børne- og Ungdomspædagoger-
nes Landsforbund, Eva Munck, formand for 
BUPL’s Lederforening, Gorm Bagger Ander-
sen, formand for Skolenetværket, Børne- og 
Kulturchefforeningen, Sonja Agerbæk-Peter-
sen, bestyrelsesmedlem, Danske Skoleelever, 
Anders Bondo Christensen, formand, Dan-
marks Lærerforening, Arne Eggert, udvik-
lingsdirektør, Kommunernes Landsforening, 
Rasmus Edelberg, næstformand, Skole og 

FORMÆND ELLER REPRÆSENTANTER FOR OTTE NØGLEORGANISATIONER I OG 

OMKRING FOLKESKOLEN FIK PULSEN OP, DA DE PÅ SKOLERNES MOTIONSDAG 

LØB DERES FÆLLES INITIATIV ”FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET” I GANG.

Tekst og foto: Malene Lieberknecht

 
I FÆLLES LØB

FOLKESKOLENS PARTER

6 plenum – nov 2017
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Forældre samt Dorte Andreas, næstfor-
mand, Skolelederforeningen stillede i 
samlet trop op for folkeskolen.

”Vi bevæger os i fælleskab” blev afholdt 
på Skolernes Motionsdag for at markere 
det unikke fællesskab i folkeskolen, forkla-
rer Dorte Andreas, næstformand i Skole-
lederforeningen.

”Skolernes Motionsdag er et rigtig godt 
eksempel på, at fællesskabet er i centrum 
i folkeskolen og et fremragende eksempel 
på glæden ved at bevæge sig sammen.  
Det passer også godt til hele idegrundlaget 
bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”, hvor 
vi som organisationer netop samles om at 
sætte fokus på folkeskolen som fællesska-
bets skole.”

Dansk Skoleidræt, som er facilitator  
for skolernes arrangementer på Skoler-
nes Motionsdag, deltog også som gæster 
på dagen.

Folkeskolen er fællesskabets skole
Rigtig mange steder i landet dyrker børn 
og unge motion på den sidste fredag in-
den efterårsferien. 98 procent af landets 

folkeskoler anslås at deltage i Skolernes 
Motionsdag, og hvert år deltager ca. 
700.000 børn og unge fra folkeskoler 
samt frie grundskoler, efterskoler og dag-
institutioner. De løber tilsammen, hvad 
der svarer til jorden rundt 35 gange.

Løbet på Lindevangskolen startede  
og sluttede i skolegården, hvor der med 
røde kinder og sved på panden blev gi-
vet high fives – og hvor der blev uddelt 
velfortjente diplomer og kolde drikke til 
både store og små.

Med ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” 
forpligter både elever, forældre, lærere, 
pædagoger, ledere, kommuner og chefer 
sig til sammen at arbejde for at styrke fol-

keskolen som fællesskabets skole. Med 
partnerskabet ønsker man at sikre, at for-
ældre, børn, medarbejdere og politikere 
ser betydningen af folkeskolen som den 
væsentligste institution i vores samfund. 
En grundpille i vores demokrati.

”Det er unikt, at otte nøgleorganisatio-
ner i og omkring folkeskolen går sammen 
i et så stort projekt for at sætte fokus på 
folkeskolen som fællesskabets skole. Det 
har stor betydning og viser, at folkesko-
len er samlende og den vigtigste sam-
fundsdannende institution,” siger Dorte 
Andreas. 

Malene Lieberknecht er journalist

 

FOLKESKOLEN. 
VORES. HELE LIVET.

Parterne vil sammen  
arbejde for
•  At folkeskolen også 

fremover vil være det 
naturlige førstevalg for 
forældre ift. deres børns 
skolegang.

•  At folkeskolen forsat  
vil være den vigtigste 
samfundsdannende  
institution i Danmark.

Styregruppen består af:
•  Børne- og Ungdoms-

pædagogernes Lands-
forbund

•  BUPL’s Lederforening
•  Børne- og Kulturchef-

foreningen
•  Danske Skoleelever
•  Danmarks  

Lærerforening
•  Kommunernes  

Landsforening
•  Skolelederforeningen
•  Skole & Forældre

Skolen er også deltagende i  
og skal være med til at danne, 

fællesskab med tydelige værdier.
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
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”Systematic har fokus på at udvikle og skabe en læringsplat -
form med et stærkt didaktisk fundament, således det ikke blot 
bliver endnu et it-værktøj, de fagprofessionelle skal anvende, 
men et værktøj, der reelt understøtter og kvalificerer deres  
pædagogiske arbejde”

Thomas Garsdal
Skolechef, Ikast-Brande Kommune

“MoMo er en nem og brugervenlig læringsplatform, der ikke 
tvangs binder didaktikken. Systematic er desuden superskarp  
på udvikling og implementering”

Rasmus Bork
It-konsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune

“Lærerne fandt i MoMo en brugerflade og en over skuelighed,  
der tiltalte dem. Løsningen er intuitiv. Eftersom MoMo primært 
bliver et redskab for lærerne, var det vigtigt for mig, at lytte  
til deres anbefalinger”

Bjarke Markussen
Skoleleder, Læsø Kommune 

Kommuner, der  
har valgt MoMo:
• Faaborg-Midtfyn
• Odder
• Ikast-Brande
• Læsø

Vil du vide mere om læringsplatformen MoMo, så send  
os en mail på learning@systematic.com eller læs mere  
på www.systematic.com/momo

Skift til den læringsplatform,  
lærere og elever er glade for!
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NOTER

STYRKET 
TILSYN 
En bred kreds af Folketingets partier – Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og De Radikale – 
har aftalt at styrke tilsynet med de frie grundskoler samt 
skærpe proceduren for oprettelse af nye skoler. 

Opstramningen har baggrund i konkrete sager med frie 
skoler, som ikke har levet op til principperne om, at 
skolerne skal forberede eleverne til at leve i et frit og 
demokratisk samfund, og som derfor har fået frataget 
deres statstilskud – og er lukket.

Med aftalen bliver kravene til oprettelsen af nye skoler 
strammet. Således indføres der blandt andet en godken-
delsesordning for nye frie grundskoler, hvor skolerne skal 
redegøre for, hvordan de vil overholde friskolelovens krav 
om frihed og folkestyre.

Desuden styrkes tilsynet med forbud mod anonyme do-
nationer til frie grundskoler, større gennemsigtighed i 
skolekredsen, indførsel af en ’whistleblower-ordning’, 
flere uanmeldte tilsynsbesøg, øget tilsyn med censorer og 
andre ordninger. 

Læs mere på hjemmesiden

INSEKTER
Bier, sommerfugle, fluer, hvepse og biller – hvor er insek-
terne blevet af? 

Ja, nu er det efterhånden vinter, så det er ikke underligt, 
at de ikke er der. Men de var der heller ikke i sommer.

I studie fra Tyskland viser et fald på op til 80 % over de 
sidste 25 år. Det giver selvfølgelig renere bilruder, men 
insekterne er også vigtige i vores økosystem generelt. 

  Brug af plante- og insektgift er mistænkt som 
  årsag, men ellers er det markante fald en gåde.  

Dekorum
I den såkaldte Erik Schmidt-sag har Retten i Odense afgjort, at den tjenstlige advarsel, 
han fik som lærer på en af kommunens folkeskoler i 2014, er berettiget. Danmarks  
Lærerforening, som havde sagsøgt Odense Kommune på vegne af læreren, har dermed 
tabt sagen og bærer sagsomkostningerne. 

Af dommen fremgår, at Erik Schmidt har overtrådt pligten til ’dekorum’, der kan over-
sættes til ’passende opførsel’ som offentligt ansat. Han har dermed begået en tjeneste-
forseelse”, der berettiger til en advarsel. 

Det er sådan, at medarbejdere har ret til at kritisere udmeldinger fra skolens ledelse  
og kommunen, og det slås fast i dommen, at man som leder må kunne tåle ’for andrings-
resistente medarbejdere’. Det er overtrædelse af dekorum, der her er udslagsgivende.  
I skrivende stund vides ikke, om dommen ankes. 

KVINDER
I OECD er andelen af kvindelige ledere i snit 31 pro-
cent. Og Danmark halter efter, ja i forhold til de nor-
diske lande ligger vi sidst, når det gælder antallet af 
kvindelige ledere, viser ny OECD-rapport. 

Andelen af kvindelige ledere i Danmark er på knap 
27 % og dermed en del mindre end i Sverige, hvor 
andelen er på knap 40 %. I Island er det tilsva-
rende tal 38 %, i Norge 36 % og i Finland 33 %. 

På direktørniveau er det 13 % – hver ottende – af 
alle direktører i Danmark, der er kvinde. Ser man på 
bestyrelserne, så er det lige under 18 % af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder.

Kilde: Female share of managerial employment, OECD 2017

ERSTATNING 
Dansk Metal har fået medhold i landets øverste 
domstol i en strid med Dansk Erhverv.

En tillidsmand, der imod reglerne i Lov om virk-
somhedsoverdragelse blev fyret, er af Højesteret 
blevet tilkendt 1,3 mio. kr. i erstatning.

Beløbet dækker dels af løn i opsigelsesperioden på 
seks måneder og dels godtgørelse for uberettiget 
fyring, hvilket svarer til et års løn.

Sagen har tidligere været bedømt først af byretten 
i Glostrup og derefter af Østre Landsret. 

KRUDT
Meld din skole til årets Fyrværke-
rikampagne fra Sikkerhedsstyrel-
sen, i år i samarbejde med film-

skolen Station Next. Alle årgange 
fra 0.-10. klasse kan deltage.

Gå ind på fyrvaerkeri.dk

CEO
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ALLEREDE SOM 25-ÅRIG NÅEDE DAK WICHANGOEN OP PÅ LINJE MED 

VERDENS DYGTIGSTE KOKKE, DA HUN BLEV UDNÆVNT SOM KØKKENCHEF 

FOR MICHELINRESTAURANTEN KIIN KIIN. I GENERATIONER HAR 

ÆRGERRIGHEDEN LØBET I BLODÅRENE I HENDES FAMILIE. MEN SOM LEDER 

HAR HENDES STØRSTE UDFORDRING VÆRET AT LÆRE AT TØJLE DEN.

Af Anders Ryehauge  •  Foto Jacob Nielsen

DEN STÆDIGE
GRÆSHOPPE

 Dak Wichangoen sad alene på 
en trappesten med en kande stempelkaffe 
ved sin side. Det var en tidlig morgen i marts 
2013 på pulserende Guldbergsgade på Nørre-
bro i København. Hun havde ikke lukket et 
øje hele natten. Ikke alene havde hun haft 
det fysisk dårligt, som havde en tung influ-
enza indtaget hendes krop, men måske 
endnu værre var hendes ellers så stærke 
mentale brynje hullet som en si. Flere gange 
dagen forinden, når folk havde nævnt, hvad 
der var på spil, havde hun ligefrem været 
ved at tude.

Inden længe ville hun få det vigtigste opkald 
i sit liv. Der var kun to muligheder. Enten ville 
gourmet-restauranten Kiin Kiin ved dørind-
gangen bag hende genvinde michelinstjernen. 
Denne gang med hende som køkkenchef i sit 
første år og som kun 26 år gammel.

Eller også ville meldingen være negativ, og 
hun ville tage en drastisk, men ufravigelig be-

slutning. Hun ville sige op på Kiin Kiin og helt 
tage sin afsked med restaurationsbranchen 
for altid. Der var ingen mellemvej.

Temperamentsfuld
En stor Buddha-statue i døråbningen byder 
besøgende velkommen på Kiin Kiin. Den har 
stået der siden 2005, hvor restauranten åb-
nede med velsignelse fra en flok thailandske 
munke. Kiin Kiin betyder ”Kom og spis” på 
thai. I over 10 år har der været fuldt booket 
hver aften. I 2007 fik de en ”Rising Star” af 
Michelinguiden, og året efter den rigtige 
stjerne, som den første thailandske restau-
rant uden for Thailand.

Michelinstjernen er en sjælden hæder, der 
kun tilfalder omkring 20 danske restauranter 
hvert år. Samtidig er kun omkring én pro-
cent af køkkencheferne på alle verdens mi-
chelinrestauranter kvinder, og næsten ingen 
så unge som Dak Wichangoen i 2013. Da mel-
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dingen omsider kom det år, var den positiv. Det 
har den været lige siden, men hun husker stadig 
første gang. Det var alt eller intet:

”Jeg havde givet så meget, at der ikke var mere 
at give af. Det er den faglige stolthed. Hvis jeg 
ikke havde fået stjernen, havde jeg været nødt til 
at stoppe med at lave mad og komme væk fra det 
hele,” siger hun. 

Det er en solbeskinnet efterårsdag i 2017, og 
Dak Wichangoen har netop vist ind gennem bag-
døren til køkkenet og videre ind i selve restau-
ranten. Der er fortsat et par timer, til de første 
gæster ankommer. Det er hendes sjette år som 
køkkenchef, og selvom det ude fra set kan ligne, 
at det har været en køretur ad en lige landevej, 
har årene været en kæmpe omvæltning. Blandt 
meget andet har hun skulle lære, hvordan man 
leder bedst, men måske endnu vigtigere, hvor-
dan man selv har det bedst som leder. 

”Alle de her skrækhistorier på køkkenchefer 
passede på mig i starten. Jeg råbte og skreg af 
folk og kastede med pander og tallerkner, når 
bølgerne gik højt,” siger hun og fortsætter:

”Den største udfordring har været at finde ud 
af, hvilken chef jeg gerne ville være. Hvordan riser 
og roser man, og hvordan behersker jeg mit tem-
perament. For jeg er en temperamentsfuld per-
son, og jeg er sindssygt ærekær, med det jeg laver. 
Der har helt klart været tidspunkter, hvor jeg ikke 
har været sjov at arbejde for.”

Stædige kvinder
Dak Wichangoen hedder faktisk slet ikke Dak. 
Hendes fødenavn er Laddaporn Wichangoen. 
Men i Thailand får man typisk et ekstra navn i 
sine tidlige år, der knytter sig til ens personlighed. 
Dak er en forkortelse af thailandsk for ”græs-
hoppe” og tilfaldt hende, fordi hun konstant 
sprang rundt fuld af energi som lille.

Hun er født i 1986 i en lille landsby i Nong 
Khai-provinsen ved Mekong-floden i det nordlige 
Thailand. I Thailand bor familien tæt, så hun 
voksede op i et hus, hvor både forældre og bed-
steforældre boede. Huset havde bliktag og stadig 
i dag, kan hun mindes den beroligende lyd af 
regnen, der faldt på taget. 

Dak Wichangoens biologiske far, der var dyr-
læge, døde i en motorcykelulykke, da hun blot 
var tre år. Da hendes lillebror nogle måneder se-
nere var fyldt et år, besluttede deres mor sig for 
at tage til Danmark og søge lykken. Hun efterlod 
Dak og lillebroderen hos deres mormor, Jainoo, 
der betyder ”lille mus” på thai.

Hendes barndom var ikke nogen ”sad story”, 
siger hun. Selvom det måske kan virke sådan ude 
fra set. Hun husker det som en god tid, hvor hun 

hver morgen ved femtiden vågnede til duften og 
lyden fra husets gamle keramikstander, hvor 
mormoren var ved at lave mad. Hun havde væ-
ret oppe allerede ved fire-tiden og fanget fisk i 
Mekong-floden. Hver morgen stod Dak og så på, 
mens hun hakkede og snittede et morgenmåltid 
sammen til familien.

Moderen var hjemme i Thailand og besøge 
dem et par gange, men der skulle gå tre år, før 
hun vendte tilbage med beskeden om, at nu 
skulle de med til Danmark. Dak Wichangoen hu-
sker det ikke, som om det var hverken underligt 
eller hårdt, at moderen forlod dem i nogle år 
dengang, og selv i retroperspektiv har hun ikke 
andet end den dybeste respekt for beslutningen.

”For det første er det meget almindeligt i Thai-
land, at børn efterlades hos bedsteforældre, 
mens forældrene arbejder i større byer i flere 
måneder i træk. For det andet er det jo det stør-
ste offer af alle at skulle efterlade sine to små 
børn. Men min mor gjorde det, fordi hun ville 
give os et bedre liv. Jeg kommer ud af en familie 
med de sejeste, stædige kvinder, der har gjort 
alt, hvad de kunne for at give deres børn og bør-
nebørn det bedste mulige liv uden nogensinde at 
brokke sig. De har kæmpet sig til alt, og det har 
jeg den største respekt for.”

Kjelds frikadeller
Som syv-årig kom Dak Wichangoen og lillebrode-
ren til Danmark, hvor de flyttede ind hos mode-
ren og deres nye papfar Kjeld i det gamle mølle-
hus midt ude i ingenting i den lillebitte landsby 
Djeld tæt ved Venø Bugt i det nordvestlige Jylland. 
Hun har tidligere beskrevet det som ”så meget 
rugbrødsdanmark, som det kan blive.” 

Den første tid i Danmark græd hun meget og 
havde ”ekstremt ondt” i maven. Hun var startet 
på Vinderup Realskole, hvor folk var søde, men 
hun forstod bogstaveligt talt ”ikke en skid” af det 
nye sprog. Efter nogle måneder kom hun til sko-
lesygeplejersken, der konstaterede, at hun havde 
fået børnestress. Starten blev heller ikke ligefrem 
nemmere af, at madpakken pludselig bestod af 
rugbrødsmadder. Hun hadede det. En dag opda-
gede hendes mor, at Dak havde taget alle sine 
madpakker med hjem fra skole og gemt på væ-
relset. De var mugnede med indtørrede stykker 
Kondi Karl overalt.

Men der skulle heldigvis ikke gå længe, før den 
lille græshoppe kunne tale flydende dansk og 
”kævlede løs”, som man siger på nordjysk. Hen-
des mor arbejdede hver aften, så det var papfar 
Kjeld, der stod for måltiderne. Det var gamle dan-
ske retter som frikadeller, stegt flæsk og kartofler 
med brun sovs. Dak Wichangoens mavepine var 
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BLÅ BOG:

•  Dak Laddaporn 
Wichangoen.

•  Født 13. september 
1986.

•  Opvokset i Djeld i det 
nordvestlige Jylland  
tæt ved Holstebro. 

•  Bor i dag i København. 
Er hverken gift eller  
har børn. 

•  Uddannet fra Silkeborg 
Tekniske Skole. Gik på 
den internationale linje, 
som bl.a. betød, at hun 
tog et praktikophold i 
Manchester.

•  Var kokkeelev på  
gourmetrestauranten 
Restaurant Koch i  
Aarhus 2005-2009.

•  Blev ansat på Kiin  
Kiin på Nørrebro i  
København i 2009.

•  Køkkenchef på Kiin  
Kiin 2011-nu.

•  Kiin Kiin har vundet en 
michelinstjerne med 
hende som køkkenchef 
i 2013, 2014, 2015, 
2016 og 2017.

•  Med i ”Vild med dans”  
i 2017.
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PERFEKTIONISME

I sin første tid som køk-
kenchef var Dak Wichan-
goen sygeligt besat af 
perfektionisme. På et tids-
punkt læste hun en an-
meldelse i Politiken, der 
var overvejende positiv, 
men også havde enkelte, 
mindre kritikpunkter.

”Jeg læste den 4000 
gange og blev ved med at 
granske, hvad hun havde 
lagt vægt på. Det kan 
godt være 90 procent var 
virkelig flotte ord og stor 
ros, men de sidste 10 pro-
cent kunne jeg ikke slippe. 
Den anmeldelse hjem-
søgte mig i måske et halvt 
år. Det tog mig lang tid at 
vænne min tankegang fra 
at lade den slags gå mig 
på negativt og i stedet for 
at bruge det som et posi-
tivt spark i røven og en 
evig reminder om ikke at 
hvile på laurbærrene.”

Noget af det, jeg bedst kan lide 
ved mit arbejde, er, at det er så 

stærkt knyttet til minder. Et godt måltid 
kan enten være med til at fremkalde et 
vigtigt minde eller give dig et nyt.
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forsvundet, og hun var begyndt at føle 
sig hjemme, men efter et år i Danmark 
havde hun stadig ikke lært at holde af 
dansk mad. I håbet om at kunne ændre 
det, besluttede Kjeld sig for, at hun 
skulle lære at lave frikadeller. Men hver 
gang hun stod på skamlen ved køkken-
bordet og prøvede at forme hakkekødet 
i hånden, tabte hun det hele på gulvet.

”Men Kjeld sagde altid bare: ‘frika-
deller smager bedst, når de lige har 
været på gulvet først’,” siger Dak 
Wichangoen og fortsætter:

”Ej, jeg får næsten helt tårer i øjnene 
af at huske på det. Kjeld var simpelthen 
en helt fantastisk, kærlig mand. Han 
var indforstået med, at hvis han ville 
have min mor, fulgte to børn med, og 
han tog os ind som sine egne. Jeg hu-
sker de her aftener med frikadeller som 
noget helt specielt.”

Da folkeskolen nærmede sig sin af-
slutning, og alle de andre skulle på 
gymnasiet eller handelsskolen, var 
hun stadig i tvivl. Hendes lærer Louise 
spurgte ind til hendes interesser, og 
hun kunne ikke komme på så meget 
andet end at lave mad.

”Jamen, hvad så med at blive kok?” 
spurgte Louise.

Kort efter faldt Dak Wichangoen 
over en avisartikel om en Thai-restau-
rant helt derovre i København, der 
havde fået en michelinstjerne. 

Et væddemål
Som 18-årig kom Dak Wichangoen i 
lære hos den århusianske gourmetre-
staurant ”Restaurant Koch” ledet af 
brødrene Jesper og Michael Koch. Før-
ste dag skulle hun skære rødbeder, 
men kniven smuttede fra hende og 
gjorde i stedet et dybt indhak ind til 
benet i pegefingeren. Men fordi hun 
var helt ny, bed hun smerten i sig, tog 
en handske på hånden og fortsatte. De 
første tre måneder fik hun skideballer 
på stribe, uanset hvor hårdt hun knok-
lede. Hun tabte sig fra 50 kilo til 38 
kilo og cyklede hver aften hjem med 
en stemme i hovedet, der sagde, at 
hun burde stoppe. Men hver gang 
overtog en anden stemme og sagde: 
”fandeme nej!”.

”De andre havde et væddemål om, 
hvornår jeg knækkede og smed hatten. 

Det fik jeg at vide, da jeg fire år senere 
blev udlært. Der var ikke en eneste af 
dem, der havde gættet på, at jeg ville 
gennemføre.”

Dak Wichangoen er med sine blot 
150 centimeter i første omgang let at 
overse, og måske ikke mindst under-
vurdere. Det ved hun også godt selv.

”Altså, kig på mig. Jeg ligner ikke en, 
der skal være kok,” siger hun og fortsæt-
ter: ”Medmindre man har lært mig at 
kende.”

Kombinationen af de stædige thai-
landske gener, der har løbet i generati-
oner på kvinde siden og den jyske op-
vækst med papfaderen Kjelds motto 
om, at når man siger A, siger man også 
B, viste sig at være en, man ikke skal 
kimse af. Hun kalder perioden hos Re-
staurant Koch for ”den hårdeste tid i 
mit liv”, men tilskriver den også i høj 
grad skylden for, at hun er, hvor hun 
er i dag.

Da hun blev udlært, havde Dak 
Wichangoen efterladt så godt et ind-
tryk hos de to Koch-brødre, at de hjalp 
hende videre mod drømmedestinatio-
nen Kiin Kiin på Nørrebro. Det star-
tede med en uges prøve for at teste, 
om kemien var god nok, men det blev 
hurtigt til en fastansættelse, og der var 
ikke gået meget mere end et års tid, 
før hun i efteråret 2011 fik tilbuddet 
om at blive køkkenchef.

Den bitre køkkenchef
På Kiin Kiin har Dak Wichangoen an-
svaret for 20 ansatte. Selvom hendes ti-
tel er køkkenchef, beskriver hun sig 
selv mere som en daglig leder, der sør-
ger for alt det store og små i en travl 
dagligdag fra indkøb af de rigtige varer 
og partier til briefing af tjenerne og ud-
delegering af opgaver. Hun accepterer 
intet andet end perfektion og kimer le-
verandører ned, hvis der er så meget 
som et enkelt blad i en potteplante, der 
er dårligt. Hun arbejder ofte op mod 15 
timer hver dag, seks dage om ugen og 
har aldrig mødt uoplagt ind, siger hun. 
I værste fald har hun prøvet energi-
mæssigt ”kun at være på 150 procent i 
stedet for de sædvanlige 180 procent”.

Hendes arbejdsomhed, stædighed 
og perfektionisme er på mange måder 
hendes vigtigste egenskaber som køk-

kenchef i en hård branche. Men der 
har også været tidspunkter, særligt i 
begyndelsen, hvor det nærmere var en 
hæmsko. Selvom Dak Wichangoen i 
praksis styrer restauranten og står for 
at sammensætte sit team, befinder in-
dehaveren, Henrik Yde Andersen, sig 
over hende i hierarkiet. De har aldrig 
haft problemer med, at den ene måtte 
sætte foden ned. På nær en enkelt 
gang, hvor han gav hende et velment, 
men bestemt råd.

”Der var arbejdsdag, hvor jeg havde 
været helt oppe i det røde felt med ild 
og flammer. Bagefter trak han mig til 
side og sagde: ‘Det går sgu ikke det her. 
Du kan ikke være sådan der. Jeg ved, 
dine hensigter er gode, men folk har 
ikke lyst til at være her,’” siger hun og 
knipser foran sig:

”Det var et realitycheck. ‘Gud, er jeg 
blevet sådan?’ Det har jeg jo ikke lyst 
til at være.” 

”Jeg opdagede, at jeg var blevet den 
her bitre køkkenchef, der ikke var sjov 
at arbejde for. Fordi jeg var så ærekær, 
har det aldrig været en mulighed at gå 
på kompromis med kvaliteten, og der-
for var jeg konstant bange for, om an-
dre ville ødelægge. Jeg var over dem 
med ALT. Men det var i virkeligheden 
en kæmpe bjørnetjeneste.”

Dengang holdt Dak Wichangoen hel-
ler aldrig fridage. Fra tid til anden var 
hendes ansatte nødt til at true med, at 
hvis hun ikke blev væk dagen efter, 
ville ingen af dem møde op. Hun følte 
ikke, hun kunne overlade noget til an-
dre. Samtidig kunne hun mærke en 
stemme i sit baghoved hobe sig op: 
”Gider jeg det her mere?” Det var sta-
dig spændende, men var det sjovt? 

Det gik langsomt op for hende, at 
hun måtte lære at slappe mere af og 
nyde sit arbejde, og hvis det skulle ske, 
måtte hun lære at overlade mere an-
svar til sine ansatte. Det betød to ting. 
For det første kunne hun sige til dem:

”I dag er lorten på jer. Jeg har vist 
jer tillid, så hvis det hele vælter, er det 
til en fortjent skideballe i morgen.” 

”Men måske endnu vigtigere opda-
gede jeg, at det gav mine ansatte plads 
til selv at vokse,” siger hun og fortsæt-
ter: ”Jeg var blevet køkkenchef meget, 
meget tidligt og havde aldrig været på 
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lederkurser eller lignende. Der var me-
get, jeg havde brug for at lære.”

Kærlige skideballer
Dak Wichangoen går meget op i, at de 
bruger gæsterne som den vigtigste driv-
kraft i dagligdagen. Hun tvinger tit sine 
ansatte til selv at gå ind med den mad, de 
lige har lavet.

”Jeg spørger dem: ‘Er du tilfreds med 
den her tallerken? Hvis du tøver, eller 
der er bare det mindste lille men i dit ho-
ved, skal du ikke sende det ud.’ Jeg prø-
ver at få det ind i hovederne på dem: 
Hver evig eneste ting, du sender ud, skal 
du være stolt af. Gå ind og fortæl gæ-
sterne, hvad du lige har lavet, og fortæl 
det stolt. Så du kan sige: ‘Bord 9 var bare 
mega glade’, og ja, er det ikke bare dej-
ligt at høre, at alt det lort, jeg giver dig i 
køkkenet, er der en mening med? Dét gi-
ver motivation. Så gå hjem med den fø-
lelse og mød ind med den dagen efter. 
Følelsen af at have været pissegod i går 
og ønske at være pissegod igen i dag.”

På en gourmetrestaurant forventer gæ-
sterne noget nær perfektion, samtidig med 
det skal gå rigtig stærkt i køkkenet. Det sæt-
ter store krav til køkkenchefen. Ikke 
mindst når bølgerne går højt. 

”Jeg går meget ud af at lære mine an-
satte at kende. Jeg spørger ind til dem. 
Hvordan har din dag været, hvordan har 
din familie det, har du fået sovet godt? 
Det er ikke bare overfladiske spørgsmål, 
for jeg vil rent faktisk gerne vide det. 
Fordi det er så hård en branche, hvor 
man ikke har tid til at pakke noget ind, 
når det kører, er jeg nødt til på forhånd 
at vide, hvordan mine ansatte har det. Vi 
er så afhængige af hinanden, så det påvir-
ker os alle sammen, hvis én har det skidt. 
Derfor fortæller jeg dem altid: ‘Sig, hvis 
der er noget. Det behøver ikke være til 
alle, men sig det til mig’. For så kan jeg 
forholde mig til i dag,” siger Dak Wichan-
goen og fortsætter:

”Alle ansatte har individuelle behov. 
Hvordan motiverer jeg de her folk? Det 
har været en stor læringsproces, at jeg 

skal have forskellige tilgange til alle. 
Nogle tåler og ligefrem elsker at blive 
hakket på hver dag for at være helt oppe 
i gear. Andre skal man tage lidt mere un-
der vingen, før de rigtig blomstrer. Det er 
jeg blevet virkelig god til at fornemme.”

Selvom bølgerne i køkkenet kan gå rig-
tig højt, oplever hun kun sjældent, at de 
giver efterdønninger ved fyraften. De an-
satte ved godt, at den direkte tone skyl-
des, at det skal gå stærkt, og ikke fordi de 
synes, hinanden er forfærdelige menne-
sker. For at sikre, at den gode stemning er 
intakt, har Dak Wichangoen indført to fa-
ste ritualer. Hver dag både før service be-
gynder klokken 17 og igen efter ved 1-tiden 
om natten, når de sidste gæster er sendt 
hjem, mødes alle de ansatte til fællesspis-
ning i restauranten.

”Det er langt fra alle steder, man gør 
det, men for mig er det meget vigtigt, at vi 
mødes i det rum. Vi får set hinanden i øj-
nene og snakker, og hvis nogen har noget 
på hjerte, kommer det ud. 99 procent af 
alle aftener, når vi skilles, er stemningen 
positiv, og folk går glade hjem.”

En ny stjerne
Til foråret skal Dak Wichangoen endnu 
en gang til den årlige eksamen, når Mi-
chelinguiden udkommer. Siden første 
gang hun sad på trappestenen og ven-
tede, har hun med egne ord gennemgået 
en enorm udvikling som leder. Hun har 
lært at slappe mere af og har fået gladere 
ansatte. De ydre vurderinger som anmel-
delser fylder heller ikke lige så meget, 
som de har gjort tidligere. Det samme 
gælder michelinstjernen. Alligevel er der 
én ting, der stadig er helt ved det gamle.

”Jeg har stadig min rutine, hvor jeg 
møder ind et par timer før de andre, la-
ver en kande stempelkaffe og sætter mig 
på trappestenen for mig selv. Så kan jeg 
altid nå at lave en ‘houdini’ og stikke af, 
hvis stjernen en dag ikke skulle komme,” 
siger Dak Wichangoen og slår en hjerte-
varm latter op, der fylder hele lokalet. 
Før hun siger, smilende, men bestemt:

”Den SKAL komme hvert år.” 

Anders Ryehauge er freelancejournalist
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SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE I AALBORG BLEV SKUDT I 

GANG MED MUSIK, SANG OG BØRN SELVFØLGELIG. OG SÅ MED 

DEN OBLIGATORISKE SKOLEPOLITISKE DEBAT MELLEM NOGLE 

AF FOLKESKOLENS SPIDSER. I ÅR PÅ EN NY MÅDE

Af Karen Lindegaard og Michael Diepeveen  •  Foto Lars Horn

 En propfyldt sal overværede 
åbningen af årsmøde 2017 med taler af 
Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-
Larsen (S), undervisningsminister Merete 
Riisager og skoleledernes formand Claus 
Hjortdal.

Borgmesteren bød velkommen til den 
nordjyske hovedstad. Han fremhævede, 
at det går godt i folkeskolen, og at den er 
en af vores vigtigste velfærdsinstitutio-
ner. Men han talte også om, at vi lever i 
en præstationskultur, og at vi skal passe 
på, at de mange krav, de mange evalue-
ringer og ikke mindst testningen af ele-
verne ikke må tage overhånd.

”Der er behov for at udvikle folkesko-
len i fællesskab og at få erstattet kontrol 
med tillid uden for mange regler”, sagde 
borgmesteren. Han havde i den forbin-
delse en kommentar til de kommende 
OK18-forhandlinger om, at der heller ikke 
her er behov for at få fastsat for snævre 
rammer for skolernes og arbejdets orga-
nisering: ”Der skal være rum og ledelses-
rum”, sagde han.

For mange pegefingre
Herefter var det planen, at undervis-
ningsminister Merete Riisager skulle tale, 
men flyet var forsinket. I stedet holdt 
Claus Hjortdal sit indlæg. Han havde i  
efteråret fra bl.a. dialogmøder med for-
eningens medlemmer og lokalt aktive 
forskellige steder i landet og en bustur 
rundt med KL og de andre af skolens  
parter med skolebesøg fået indtryk af,  
at mange ting lykkes på skolerne.

”Folkeskolen er en god skole, der med 
reformen er blevet endnu bedre. Der er 
kommet mere bevægelse, både faglig og 
social trivsel, mindre mobning, samar-
bejde mellem lærere og pædagoger, 
mere åben skole og også øget datainfor-
meret ledelse med fokus på elevernes  
udbytte”, sagde formanden.

Han pegede på, at skolereformen fra 
2013 er svaret på mange af de udfordrin-
ger, som folkeskolen stod med: For få rig-
tige dygtige elever og for mange uden 
nødvendige færdigheder. Især de 2-spro-
gede klarede sig dårligt, drengene mistri-

ves og præsterer dårligere end pigerne. 
Der var lokalt og regionalt store forskelle 
alt efter elevernes baggrund, i timetal 
mv. i kommunerne.

”Det er der nu ved at blive rettet op på 
med reformens øgede fokus på elevernes 
læring, kompetencedækkede lærere i fa-
gene og en udvidet, varieret skoledag. 
Men der er stadig også mange udfordrin-
ger: Økonomi, utilstrækkeligt ledelses-
rum, inklusionsopgaven og mange-
mange redegørelser, forældresamtaler 
mv.”, tilføjede formanden.

Skolelederforeningen kæmper derfor 
for at skaffe tid, økonomi og ordentlige 
vilkår for implementeringen af reformen. 
Og for at komme over en anden helt 
overordnet barriere: De samme politiske 
partier, der grundlæggende står bag re-
formen, angriber hele tiden centrale dele 
af den, og det skaber stor usikkerhed om 
arbejdet på skolerne.

”Vi bliver udfordret på alt. Skal skole-
dagen være så lang? Skal der være læ-
ringsmål eller ej? Skal vi lige give lidt 

VORES 
FOLKESKOLE

Det nytter ikke noget 
at politikerne piller 
reformen fra hinanden, 
sagde formanden.
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LIDT STATISTIK

På Skolelederforeningens 
egne medier var der en 
livlig trafik i forbindelse 
med årsmøde 2017. Her 

nogle hovedtal indsamlet 
et par dage efter afslut-

ningen af årsmødet.

Facebook: 
Nåede på årsmødedagene 

ud til over 12.000  
personer. 

Twitter: 
Knapt 21.000 såkaldte 

eksponeringer, det vil sige 
antal gange brugere har 
set tweeet relateret til 

årsmødet.

Årsmøde-app: 
Fra i dagene op til årsmø-
det at være dagligt besøgt 
af ca. 1600 brugere steg 
det på mødets første dag 

2. nov. til ca. 8.000 og 
3. nov. 3.200.

Formanden sprang ind i Aalborg 
kulturskoles bigband på basun. 

Over 1700 skoleledere 
havde i en travl hver-
dag taget sig tid til 1½ 
døgns inspiration. 
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penge til et særligt område? Og der er 
både lokale og centrale politikere, der 
kritiserer os for ikke at nå målene hurtigt 
nok. Selvfølgelig ikke, alle er jo ikke lige 
langt. Og alligevel bliver der så sat en stor 
pegefinger ned mange steder …”, sagde 
formanden med stort bifald.

Han pegede på, at den store enighed, 
der var under udarbejdelsen af loven 
desværre i dag er afløst af stor uenig - 
hed. Med reformen var der sammen-
hæng mellem de udfordringer, der var, 
og den ramme, der blev givet. Det var 
også en ledelsesreform, hvor mantraet 
var mere plads til ledelse og større an-
svar til lederne – og nu er der færre le-
dere og mindre ledelsesrum.

Formanden kaldte ligefrem situationen 
i folkeskolen for: Kontraproduktiv i for-
hold til de mål, der oprindeligt var med 
reformen, i forhold til tilliden til og trivs-
len i folkeskolen, der bl.a. skulle styrkes 
gennem respekt for professionel viden 
og praksis.

”Der er brug for enighed, refleksion, 
dialog og langsigtede mål for at kunne 
lykkes med den allervigtigste samfunds-

mæssige opgave: At give hver enkelt elev 
mulighed for at skabe sig et liv, hvor man 
lykkes ud fra de forudsætninger, man 
har”, sluttede formanden. Noget forenin-
gen har søgt at skabe et forum for med: 
Folkeskolen. Vores. Hele livet.

I mellemtiden var Merete Riisager an-
kommet. Hun startede med at rose skole-
lederne, som hun kaldte en uundværlig 
del af vores folkeskoles succes. God  
skoleledelse gør forskellen, sagde mini-
steren. En erklæring, der blev meget  
vel modtaget af forsamlingen.

Men hvad er god skoleledelse? Minis-
teren fokuserede her på vigtigheden af  
at prioritere kerneopgaven og citerede  
A.P. Møller for at skulle have sagt: God  
ledelse er noget, der udøves i praksis. 
Dog ikke sådan forstået, at man skal se 
skolen som en forretning eller koncern.

”Folkeskolen er ikke en virksomhed, 
det er kultur- og samfundsbærende insti-
tution, og skoleledelse kræver mod, vilje 
og handlekraft. Det gælder om at sætte 
retning og at få reduceret de mange  
bureaukratiske opgaver og rydde ud”, 
sagde Merete Riisager. Men hendes råd  

til forsamlingen om at blive bedre til at 
delegere faldt til gengæld i knapt så god 
jord blandt tilhørerne …

Ministeren talte også om at sætte må-
lene højt og nævnte her, at hun var til-
freds med, at der er mange skoler, der 
har sagt ja til at få del i den skolepulje, 
som Skolelederforeningen omvendt har 
været kritisk overfor. I alle tilfælde er 
høj faglighed og høj trivsel det, skole-
lederne sammen med medarbejdere, 
elever og ikke mindst forældrene skal 
stræbe efter, sluttede ministeren.

Skolepolitisk infight
Den skolepolitiske debat var i år gestaltet 
som et politisk panel med undervisnings-
minister, Merete Riisager, under direktør 
for DI, Charlotte Rønhof, uddannelsesord-
fører for Alternativet, Carolina Magdalene 
Maier og Claus Hjortdal. Ordstyrer var po-
litisk kommentator, journalist Michael Kri-
stiansen suppleret som noget nyt med en 
’reflektant’, forstander på Askov Højskole 
Klaus Majgaard.

Debatten udfoldede sig bl.a. over 
spørgsmålet om vægtningen af frihed 

Under den skolepolitiske  
debat, mærkede man, hvor-
dan forsamlingen afregnede 
hurtigt og kontant, når der 
var noget, man var enig 
eller uenig i.
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ÅRSMØDE OG MEDIER

I forbindelse med årsmøde 2017 var 
der et ekstra mediefokus på. Det 
skyldtes ikke mindst, at HKH Kron-
prinsesse Mary var til stede. Der har 
været indslag på TV2 Nord, Nord-
jyske Medier, Folkeskolen m.fl., for-
uden naturligvis i Skolelederforenin-
gens egne medier og sociale medier.

Op til årsmødet havde 
foreningen udgivet publi-
kationen ’Fælles om fol-
keskolen’ som tillæg til 
Politiken Øst og Jyllands-
posten Vest med poten-
tielt 400.000 læsere.

Formanden havde også en kronik i 
Altinget, hvor han opfordrede alle 
partere, politikere, ansatte, forældre, 
elever, de faglige organisationer m.fl. 
til at stå sammen om folkeskolen! 

En video, der er produceret af Skole-
lederforeningen i regi af ’Folkesko-
len. Vores. Hele livet’- samarbejdet 
og sætter fokus på folkeskolen ved 
Kommunalvalg 17 er delt på de  
sociale medier.

Formanden har i forbindelse med 
valget 21. november også haft et de-
batindlæg i Jyllands-Posten under 
overskriften ”Sæt X ved folkeskolen” 
og tilsvarende i Danske Kommuner.

over for styring i folkeskolen. Her mel dte 
Carolina Maier klart ud: ”Slip folkeskolen 
fri! Der bør være mindre central og kom-
munal styring som i fx Finland, hvor der 
er en armslængde fra politikerne til sko-
lerne og de professionelt-fagligt ansvar-
lige”, sagde hun. Salen klappede.

De andre paneldeltagere var dog mere 
både-og i det spørgsmål. Rønhof sagde, 
at der var brug for ro til at implementere 
den store skolereform og de andre foran-
dringer i folkeskolen de senere år: ”Det 
sker ikke overnight”, sagde hun. Og salen 
klappede igen. Men hendes pointe var 
også, at ”ro ikke er det samme som stil-
stand, for der vil altid være ting, man 
skal kigge på og kan gøre bedre”.

Ministeren pegede igen på det fokus på 
praksis, hun mener der er behov for at 
skærpe: ”Vi skal lytte til de professionelle 
i skolen, og når jeg hører, at man på visse 
områder er gået for langt i reformen, så 
må vi justere. Reformen skal ikke rulles 
tilbage, og ja, der skal være ro, men fol-
keskolen skal også fungere og det kræver 
også løbende tiltag”, sagde hun.

Claus Hjortdal mente, at der ”er mange 
krav, som er for rigide, og hvor man godt 
kan give mere ansvar ud til skolerne og  
lederne. Og jeg synes politikerne pendler 
for meget mellem at ville give mere fri-
hed, men også falde for fristelsen til at de-
tailregulere”. Reflektanten Claus Majgaard 
var enig: Man vil gerne gøre det nem-
mere, men det pibler frem med regule-
ring, registrering, mobbeklagenævn … 

I debatten blev andre forhold drøftet: 
Visioner kontra virkelighed, og hvordan 
udvikler vi folkeskolen bedst? Merete  
Riisager tog fat om rollen som skole-
leder. ”I skal ikke putte jer, stå frem og 
giv jeres besyv med – jeg siger ikke det  
er nemt, men jeg ønsker oprigtigt, at  
skolelederne skal være mere modige, på  
i endnu højere grad tage ledelseskasket-
ten og også sige fra”, sagde ministeren”.

Det ville Claus Hjortdal ikke lade stå 
uimodsagt: ”I kommunerne bliver meget 
holdt op mod en klemt økonomi, og her 
er det ikke så enkelt desværre som skole-
leder at sige fra, når alle i styringskæden 
opad skal bevise deres succes”, sagde 
han. Også det dilemma kunne Majgaard 
genkende, og så det som noget, der først 

og fremmest skal løsnes på ovenfra.
”Man bør virkelig turde slippe tøjlerne 

og stole på, at ledere, lærere og andre 
medarbejdere i skolen gør deres arbejde 
ordentligt”, sagde Majgaard. Panelet var 
enig om behovet for at stoppe det ’bu-
reaukratiske monster’, og at løsningen 
her primært tager udgangspunkt i de 
kommunale forvaltninger.

Sidst blev der drøftet alternative skole-
former. Alle var enige om, at folkeskolen 
udgør en afgørende basis i vores sam-
fund, men alle var også klar over, at vi er 
i en tid med forandringer i oplevelsen af 
skolen og forældres skolevalg.

Carolina Maier mente ikke, der er no-
gen, der vælger folkeskolen fra, men at der 
er noget, de vælger til, man må se nær-
mere på: ”Friskolerne har måske et for-
spring ved at tilbyde flere kreative fag og 
fastholde tilbuddene helt op i udskolin-
gen”, sagde hun – og at der er behov for 
mindre testning og konkurrence.

Charlotte Rønhof troede ikke kun på at 
det handler om tilvalg, men fravalg, bl.a. 
på grund af de mange skolesammenlæg-
ninger. Hun mente også, at der skulle 
være plads til testning – det er guld værd 
for både forældre og lærere, sagde hun. 

Ministeren sagde, at det er vigtigt for 
vores samfund med alternativer som frie 
og private skoler. Hun fandt ikke, at folke-
skolen er i krise. Men der er til gengæld 
nogle konkrete problemer, der må kigges 
på for, at folkeskoletilbuddet er optimalt.

Claus Hjortdal fandt heller ikke, at  
der er krise i folkeskolen, ud over at der 
en del steder er et problem med økono-
mien, sagde han og tilføjede: ”Angående 
til- og fravalg, så flytter elever hele tiden 
mellem skoler og skoleformer. Det natur-
lige leje for alternative skolevalg bør ligge 
på 10-12 % af eleverne, det må ikke 
komme op på 20 %, sagde formanden.

”Når vi nu har de mange regler og op-
følgninger, så skal der bl.a. stilles samme 
krav til fri- og privatskoler, så de ikke – når 
der bliver besluttet politiske skoletiltag – 
oplever dem som kun vejledende”, sagde 
Hjortdal afsluttende med applaus! 

Karen Lindegaard er journalist og  
Michael Diepeveen er redaktør
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FORFATTERNE OG FORSKERNE BO LIDEGAARD, RASMUS WILLIG OG

LARS OLSEN DELTOG PÅ ÅRSMØDET MED FORSKELLIGE PERSPEKTIVER PÅ 

FOLKESKOLEN OG DET GALOPPERENDE GLOBALE SAMFUND

Af Karen Lindegaard og Michael Diepeveen  •  Foto Lars Horn

 Bo Lidegaard, forfatter, tidli-
gere embedsmand i Udenrigs- og Statsmi-
nisteriet og chefredaktør på Politiken 
konstaterede, at vi lever midt en global 
disruption: ”Der sker så meget hele ti-
den, at det kan være svært helt at be-
gribe, hvad vi skal forberede børnene til. 
Og når man siger, at skolen er en helt af-
gørende del af samfundet, er samfundet 
jo også en enormt vigtig del af skolen”, 
som han sagde.

Han pegede på, at skolen er vigtig for 
sammenhængskraften i et samfund, hvor 
nogle tydeligtvis bliver sat af på kanten  
af samfundet, og han spurgte: ”Danmark 
er et af de lande, der har haft størst gavn 
af globaliseringen, men hvordan tackler 
vi spændingen mellem de mange i main-
stream, der kan klare en øget effektivise-
ring, og de få, der står på kanten?”.

Her spiller folkeskolen rollen som fol-
kets skole med en stor opgave i at få alle 
med, og som han sluttede han direkte 
henvendt til skolelederne: ”Jeg kan kun 
med min fantasi forestille mig det uende-
lige bøvl, I står overfor i hverdagen –  
men hold da kæft at stå der, hvor den 
kommende generation skabes! I har fat  
i den lange ende – og det kan jeg kun 
misunde jer!”.

Det er dit eget ansvar
Rasmus Willig, sociolog og lektor ved 
RUC, havde et om end endnu mere kri-
tisk blik på samfundsudviklingen. Ja,  
han advarede tilhørerne: ”Det er ikke  
et happy-go-lucky oplæg, I får!”

Herefter tog han fat – og ikke med 
fløjlshandsker – på den tendens til at 
knægte kritiske holdninger, han så på 

mange offentlige arbejdspladser: ”Kritik 
var tidligere en motor for forandring.  
Nu har vi alle været på kursus i den aner-
kendende tilgang og i at få en positiv at-
titude. Så de, som ikke bare er med, er 
imod – og de ytrer sig nu i mindre grad 
end tidligere om kritisable forhold,” 
sagde han.

Han kunne citere en perlerække af svar, 
som offentligt ansatte, der har kritiseret 
deres arbejdsforhold, f.eks. på sygehu-
sene, er blevet mødt med: ”Er du ikke  
forandringsparat? Du er da vist udbrændt. 
Hvad kan du selv gøre? Du er et brokke-
hoved. Jeg hører, hvad du siger, men det 
er ikke min oplevelse. Jeg synes, du skal 
tænke dig om til i morgen”.

Han opfordrede skolelederne til at give 
medarbejderne mere mulighed for at 
komme med kritik: ”I skal tænke på,  

TRE SKUD 
FRA HOFTEN

Den globale disruption 
skiller fårene fra bukkene i 
samfundet og på skolerne, 
sagde Bo Lidegaard.
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Rasmus Willig gav mange eksem pler 
på at lukke munden på kritikere: Nu 
skal vi ikke blive så negative, at vi 
smitter hinanden … 

om de strukturelle muligheder er til 
stede, for at lærerne kan gå til jer med 
deres problemer, uden at der kommer  
til at ske dem noget. Ellers mister de  
til liden til jer,” sagde Willig.

Den store smeltedigel
Vi har en unik skolemodel med folkesko-
len, hvor børn fra forskellige miljøer føl-
ges i skolelivet. Som andre som ham, 
fremhævede også forfatter, journalist  
mv. Lars Olsen det forhold.

Men også i Danmark har det en gang 
været sådan, at der fandtes parallelle 
samfund og skoler, som vi har udviklet  
os væk fra. Vi har villet have en mere 
udelt skole, en enhedsskole, en skole 
med plads til alle, der også skulle slå  
bro over samfundslag. Og det har vi  
rent faktisk fået.
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POSITIVE FÆLLESSKABER
Skolelederforeningens årsmøde havde i år kongeligt 
besøg af HKH Kronprinsessen, formand for Mary 
Fonden, som holdt oplæg om mobning og trivsel

Mary Fonden blev i sin tid etableret med startkapital 
fra den folkegave, danskere og grønlændere gav 
Kronprinsparret til deres bryllup i 2004, og har i nu 
10 år arbejdet for at bekæmpe mobning og isolation 
i ikke mindst skolesammenhæng.

”Det er enestående så stille, I kan være!” sagde 
Claus Hjortdal til de over 1.700 fremmødte skole-
ledere, da de stående tog imod Kronprinsessen, 
hvorefter han slog over i ”De” og bød Kronprinses-
sen velkommen.

Det var tydeligt, at Kronprinsessen talte om sin  
hjertesag, og hendes budskab gik rent ind hos til-
hørerne. Hun lagde ud med at fortælle, at hun som 
mor til fire børn (på en folkeskole i øvrigt) efterhån-
den har oplevet første skoledag nogle gange.

”Der er noget på spil den dag, det er som om døren 
ind til fremtiden åbnes. Føler han sig tryg? Bliver han 
glad for sine lærere?”, sagde hun og understregede 
den velkendte sandhed om, at børn der trives, lærer 
bedre: ”Når børn ikke skal bekymre sig om at passe 
ind, kan de koncentrere sig om at tage ind - tal, bog-
staver, viden,” sagde hun.

Mary Fonden baserer sit arbejde på forskning, som 
har kastet lys over de mekanismer, der ligger bag 
mobning. Kronprinsessen nævnte, at hvor man før 
har haft et snævrere fokus på de enkeltindivider, 
som deltager i og er ofre for mobning, har man i dag 
fået øjnene mere op for, at mobning foregår i fælles-
skaber, der ikke fungerer. Det er et socialt fænomen.

”Mobning opstår på grund af dårlig dynamik i en 
gruppe, og det kan udvikle sig til et negativt fælles-
skab. Vi har derfor brug for at indgå i positive fælles-
skaber – uanset alder. Og vi skal støtte børn i at 
være modige – støtte børn i at danne fællesskaber, 
hvor der er plads til forskellighed og rummelighed”, 
sagde HKH Kronprinsessen.

Mary Fondens arbejde foregår bl.a. på skoler, børne-
haver og vuggestuer. Her prøver man, med de værk-
tøjer Fonden stiller til rådighed for institutionerne, at 
give børnene mod til at sætte sig op mod mobning. 

Sofie Bamberger Grøn, 0. kl. elev fra en lokal folkeskole 
overrakte blomster til HKH Kronprinsessen. 

Det har der været konsensus om 
i Danmark over 100 år. Og det har – 
ifølge Lars Olsen – haft en enorm 
betydning i form af sammenhængs-
kraft, samarbejdsevne og at man 
har tillid til hinanden, kan udvikle 
sammen, kan mødes og løse fælles 
udfordringer.  Men i dag er vi må-
ske igen på vej tilbage med nye æn-
drede, opdeling af bopæl og skole-
gang, ændrede valg.

”Der sker en bevægelse væk fra 
det fælles, ikke mindst fra resurse-
stærke forældre. Rige og fattige 
børn klumper sig sammen på hver 
deres skoler. Og det selv om forsk-
ning viser, at det gavner alle typer 

elever at blande socialklasserne i 
skolerne – det er også til fordel for 
børnene i midtergruppen og de 
øverste grupper. Men alligevel fort-
sætter presset på den fælles folke-
skole”, sagde Lars Olsen. 

Han mente ikke, at den udelte 
skole – den store smeltedigel – for-
svinder hurtigt, men den trevles 
op, sagde han. Og der er på sigt en 
reel risiko for, at Danmark vender 
tilbage til et parallelsamfund med 
opdelte skoler, lød hans bekym-
ring. Den er han ikke alene om. 

Karen Lindegaard er journalist og  
Michael Diepeveen er redaktør

Parallelle verdener? Lars Olsen pegede på, at rige og fattige 
børn igen idag vokser op og går i skole hver for sig. 
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Overdækkede cykelparkeringer
Bedre forhold for cyklende
skolebørn og lærere?

Solide cykeloverdækninger.

Lukkede overdækninger til affalds-
containere, legeredskaber eller
maskiner.

HITSA leverer enkelt og funktionelt 
design.

Løsningerne tilpasses efter behov i 
forhold til længde, beklædning mv.

Ønsker I opmåling, sparring og råd 
kommer vi gerne forbi.

hitsa.dk · hitsa@hitsa.dk · 7557 4155
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I OG OMKRING 
FOLKESKOLEN

TEMAET FRA ÅRSMØDETS FØRSTE DAG FORTSATTE OM FREDAGEN. IKKE ALENE 

FOLKESKOLEN, MEN SAMFUNDET ER UNDER HASTIG FORANDRING. HELE TIDEN PÅ NYE 

OMRÅDER, OG TEMPOET ER HØJERE END NOGENSINDE. ÅRSMØDEDELTAGERNE FIK 

NOGLE INDBLIK I, HVORDAN DET PÅVIRKER MENNESKER OG ORGANISATIONER.

Af Karen Lindegaard og Michael Diepeveen  •  Foto Lars Horn
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  Efter et brag af en medlems-
fest aftenen før, indledte næstformand 
Dorte Andreas årsmødets sidste dag i Aal-
borg med Skoleledersangen og et filmklip 
med kendte danskere, som har gået i folke-
skole, og som har haft positiv betydning  
for dem på sigt. Videoerne er lavet af Skole-
lederforeningen i forbindelse med Folke-
skolen. Vores. Hele livet-samarbejdet og 
ligger på hjemmesiden og FB.

Næstformanden gav også et indblik i det 
samarbejde med alle folkeskolens parter, 
som foreningen har fået samlet i: Folkesko-
len. Vores. Hele livet. Der er i det regi alle-
rede sat mange initiativer i gang for at give 
folkeskolen den gode omtale, den reelt 
også fortjener, og Dorte Andreas opfor-
drede også til, at man lokalt og på skole-
niveau vil understøtte indsatsen.

Vi står på en brændende platform, sagde 
næstformanden, så der er ikke et alternativ 
til ikke at gøre noget. Som hun sagde: ”Jeg 

håber vi kan gøre det sammen”, og det var 
forsamlingen tilsyneladende med på!  

Digital didaktik 
Forandringer i folkeskolen, ja. Men der 
sker forandringer overalt i samfundet, de 
væver sig ind og ud af hinanden, og det 
sker ikke sjældent i spring. Ikke mindst er 
det den teknologiske udvikling med fx GPS 
med varsler og køer og fartkontroller, mo-
bilepay, intelligente biler og masser af an-
dre maskiner og devices, der  konvergerer 
ind i vores liv, adfærd og beslutninger. Det 
påvirker voksne – og børn.

Ledelsesrådgiver og iværksætter Tune 
Hein talte også om større paradigmeskifter 
som fx overgang til økologi, nej-til-diesel, 
deleøkonomi, droner, 3D, IT-enabling, øget 
tempo også i iværksætteri og kreativitet, 
hvor en lang udvikling og tradition brem-
ses op. Det er omvæltende, men åbner 
også for nye muligheder, nye måder at lære 

PENSIONIST-WORKSHOP

På årsmødet inviterede en tvær-
kommunal arbejdsgruppe af pensi-
onerede skoleledere ligestillede til 
en workshop med fokus om de vil-
kår og muligheder, man har som 
pensionist for at bibeholde sin for-
bindelse til Skolelederforeningen.
 
Ca. 20 interesserede mødte op til 
dialog og udvikling, og skal der ske 
noget mere konkret, så er det et 
initiativ, der primært vokser nede-
fra. Det så sådan ud. For de frem-
mødte var fuld af energi og ideer, 
og som noget vigtigt også har de  
tiden til at få gjort noget ved sagen.
 
Peter Hansen og Dan Christensen 
fra HB gav et oplæg, der bl.a. sig-
nalerede, at der er velvilje i for-
eningen til at bakke arbejdet op. 

Det kan være at stille den viden og 
erfaring, der er opbygget gennem 
årene til rådighed for andre, fx in-
den for byggeri og adminstrative 
opgaver. I form af task-forces, som 
tænketank eller helt konkret at 
give et nap med i projekter, som 
Folkeskolen. Vores. Hele livet. 
 
Der blev også talt om organisering, 
og initiativgruppen for pensioni-
ster og dem-på-vej vil fremover 
kommunikere aktiviteterne via ny-
hedsbrev og i Plenum-bladet. Læs 
mere i den pjece, der er lavet, og 
hvor mål og indhold i det nye ar-
bejde er beskrevet. Og vær med!

Pjecen ”Aktive penionister” ligger 
på hjemmesiden og FB.

Folkeskolen er et ståsted i 
en foranderlig virkelighed, 
sagde næstformand Dorte 
Andreas. Ledelsesrådgiver 
Tune Hein gav eksempler på, 
hvordan skole og samfund 
kan udvikle sig sammen.
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på, nye jobs mv. Det spreder sig som 
ringe i vandet.

Hvad er det for udfordringer, det  
giver folkeskolen, hvad er det vi og  
eleverne skal mestre? Ja, alle kender  
fx mobiltelefonernes forstyrrende im-
pact på undervisningen. Teknologien 
udfordrer os på flere planer – menne-
skeligt bliver vi skrevet ud af ligningen, 
mens fordybelse og koncentration er 
udfordret.

”Vi kan og skal inkorporere den digi-
tale udvikling til det didaktiske. Vi må 
acceptere, at den digitale virkelighed 
er lige så virkelig som virkeligheden”, 
sagde Tune Hein. Det er en ledelsesud-
fordring at få slået bro over de virkelig-
heder, så: ”Tag din organisation ud på 
en rejse”, sagde ledelseskonsulenten. 

Pausernes betydning
Filosof, erhvervsmand Morten Albæk 
talte om planer og tilfældigheder på li-
vets vej – og i karrieren. Et eksempel 

var hans egen tid i Dansk Bank. Inden 
ansættelsen havde han fremsendt et  
10 siders idéoplæg, som banken ikke 
kunne bruge til noget. De var til gen-
gæld til samtalen imponeret over hans 
’aggressive uvidenhed’– og han fik job-
bet, som junior-marketingskonsulent.

”Hvordan mestrer vi de tilfældighe-
der, ændringer mv., der dumper ind i 
vores liv og får vendt dem til at få posi-
tiv betydning? Ved at reflektere, kende 
dig selv og være ærlig får du selvind-
sigt og selvværd - og viser andre, at du 
har det. Ærlighed er også at reagere  
på andres meninger og handlinger. Du 
viser dig selv – og det overbeviser. Så 
er det, der sker, ikke længere tilfældig-
hedernes spil; du er ved at mestre spil-
let”, sagde han.

Morten Albæk var videre inde på, at 
20 % af alle børn og unge har ’lav livstil-
fredshed’, trefjerdedel af alle mentale 
sygdomme grundlægges inden vi er 14 
år. Men samtidig sætter vi kravene til 

præstationer op. Det er ikke den vej,  
vi primært skal gå, mente han.

”Skolen må fokusere på dannelse – 
lad os give folkeskolen rammerne til, 
at børnene kan udvikle sig emotionelt, 
socialt og bare trække vejret. Frem for 
altid at skynde os som én i Helvede. 
Lad os få nogle pauser – det er dem, 
der bærer musikken, uden pauser er 
det bare støj. Erkend, at alt ikke altid 
bare er snorlige. Langtfra alt er succes, 
overskud og korrekthed, vi mennesker 
er uperfekte, sagde Albæk. 

Illusion og virkelighed
Årsmødets sidste programpunkt var  
i det underholdende hjørne, men  
også med alvor bag. Fx ligger der en 
vis grad af menneskekundskab bag at 
kunne overbevise, manipulere og for-
føre andre. 

Mentalisten Jan Hellesøe fortryllede 
forsamlingen med fx at gætte en delta-
gers valg af et tal mellem 1 og 100 – og 

Filosof Morten Albæk 
talte bl.a. om, at men-
nesket ikke er perfekt. 
Og at det er  en fordel 
at være åben om det.

SÆT X NU!
Årsmøde 2018 

finder sted i Odense 
Kongrescenter den 
1. og 2. november
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Også i år kunne de over 1500 m2 udstilling i 
Aalborg Kongrescenter byde på en masse nyt 
grej og udstyr til skolerne. En livlig trafik signa-
lerede, at der tilsyneladende var stor interesse 
hos skolelederne. Både gamle for kendinge og 
de nyskabelser iblandt, som afspejler skolens 
udvikling.  

En sådan nyskabelse var en telefonholder til 
parkering af elevernes mobiltelefoner, så de ikke 
distraherer i undervisningen. Firmaet hedder 
Hold On og er etableret af Morten Lind, der 
selv som lærer har oplevet mobilen som for-
styrrende element, men nu er fuldtidsengage-
ret i virksomheden og produktionen af mobil-
holderne. 

Blandt de gamle kendinge, hvis historie går 
helt tilbage til 1960, er Dansk Skoleskak, der 
har oplevet stor fremgang, ikke mindst efter 
skolereformen, da skak nu er blevet en del af 
den understøttende undervisning i matematik. 
Skak kan hæve elevernes matematikkompe-
tencer med op til 30 %, fortalte programleder 
Mikkel Nørgaard.

Også Dansk Skoleidræt har en lang historie, 
men er stadig spillevende med 15 kredsforenin-
ger, der leverer inspiration til idrætten på sko-
lerne. De oplever øget efterspørgsel med refor-
mens fokus på bevægelse. 

Det samme kunne virksomheden Uniqa berette. 
Den dækker hele Skandinavien og leverer indret-
ningsløsninger til skoler – både indretning af 
skolens faglokaler, loungemøble menter til af-
slapning og, til udendørs brug, bl.a. multibane-
arenaer, der, som virksomhedens administre-

rende direktør Peter Mondrup fortæller, giver 
mulighed for helt fri, ikke-programmeret leg. 

Også Holmris Designbrokers indretter undervis-
ningsmiljøer. De har bl.a. udviklet bevægelige 
stole – baseret på forskning i ergonomi – til ele-
verne. ”Det behøver ikke være kedeligt at være 
funktionelt”, som salgsdirektør Enok Kloster 
sagde, og det havde han gode eksempler på.

En anden – offentlig – virksomhed, der både 
lægger vægt på det fysiske og psykiske under-
visningsmiljø, er Dansk Center for Undervis-
ningsmiljø. Organisationen hører under Børne- 
og Undervisningsministeriet og har til formål 
at oversætte viden om godt undervisnings-
miljø til praktiske løsninger.

Elevernes trivsel er også i fokus for en af de ny-
ere virksomheder på udstillingen: Klassetrivsel, 
grundlagt i 2007. Her er udviklet et elektronisk 
værktøj, som kan vise elevernes trivsel, både 
klassens og den enkelte elevs trivsel. Værk tøjet 
benyttes i dag af 900 skoler. 

Når det derimod gælder skoleledernes og  
lærernes trivsel kan Copenhagen Coaching 
Center rykke ud. Virksomheden, der blandt  
de ansatte tæller skoleledere, filosoffer og er-
hvervsfolk, skræddersyr løsninger i forhold til le-
delsesudfordringer og hvis samarbejdet knirker.

Så var der selvfølgelig Skolelederforeningens 
egen stand, der i år flagede med budskabet: Fol-
keskolen. Vores. Hele livet. Her kunne skolele-
derne få råd og dåd, fx hente mistede mobiler og 
andet samt købe T-shirts med flot Folkeskolen. 
Vores. Hele livet-tryk på – bestil på trykpåtøj.dk!

ja, det blev gættet: 78. Hellesøe fik den 
fyldte sal til at flette fingre og hentede en 
op fra salen, der havde svært ved at flette 
dem op. I trance kunne forsøgspersonen 
fx ikke løfte sin arm. 

Den personlige vilje var sat ud af kraft, 
hvilket ifølge mentalisten ikke er usæd-
vanligt: ”Vi kan alle læse andre menne-
sker og har – ikke mindst jer som skole-
ledere – magt til at påvirke andre til at 
gøre eller ikke gøre ting”, sagde han, lidt 
benovet over at være sammen med en 
stor flok ledere.

Jan Hellesøe kunne også gætte, hvad 
andre tænkte på. Så nu blev det mystisk – 
han brugte bl.a. hypnose bekendte han. 
Men alligevel. Han fik således snoet sig 
frem til svaret på større regnestykker, 
uden at kende resultatet på forhånd.  
Eller hvad? ”Kan man tænke det, kan 
man gøre det!”, sådan lød den afslut-
tende bemærkning fra mentalisten. 

Karen Lindegaard er journalist og  
Michael Diepeveen er redaktør

UDSTILLINGEN GODT BESØGT

At der i ledelse og styring 
også foregår meget på 
det underbevidste plan, 
viste mentalisten Jan 
Hellesøe tydeligt.
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  Dagen før årsmødet var ca. 100 repræ-
sentanter fra de lokale lederforeninger over hele lan-
det samt for foreningens fem særlige lederklubber 
sammen foreningens formandskab, hovedbestyrelse 
og sekretariat samlet i Aalborg Kongrescenter til et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Ekstraordinært var det, fordi en række vedtægts- og 
vilkårsændringer for formandskab, hovedbestyrelse 
og lokalforeninger får betydning fremadrettet, og der-
med gerne skulle være på plads inden foråret. Her af-
holdes nemlig lokale generalforsamlinger og ordinært 
repræsentantskabsmøde i hovedforeningen med bl.a. 
valg på de politiske poster. Og de beslutninger, der 
skulle tages nu, ville få betydning for, hvilke vilkår 
man til den tid stiller op på.

Forskudte valg
Det første forslag var indkommet fra Roskilde Skole-
lederforening om en vedtægtsændring, som ville give 
den enkelte lokalforening muligheden for at vælge  
forskudte valg til lokalbestyrelsen. Vedtægtsændringer 
kan det lige nævnes, kræver 2/3-dels flertal i repræ-
sentantskabet.

Forslaget gik ud på at ændre valgproceduren, så 
halvdelen af lokalbestyrelsen er på valg det ene år 
med en valgperiode på to år, og året efter er den  

anden halvdel af bestyrelsen på valg ligeledes for to  
år. Ved opgørelsen af halvdelen tælles næstformanden 
med. Der var tale om en frivillig valgmodel i lokalfor-
eningen med enten forskudte valg eller valg i lige år 
som i dag. Ordinære valg til lokalformandsposten  
samt til lokale TR-poster skal ske i lige år.

Forslaget blev motiveret af Roskildes lokalformand 
Jon Lissner, der pegede på, at man ved hyppigere valg-
handlinger ad kunne øge interessen for det lokale ar-
bejde, ligesom det kunne være lettere at håndtere fx 
skole- og stillingsskift i bestyrelsen. Inden repræsen-
tantskabets drøftelse var der dog en formalitet, idet 
den eksterne dirigent John Vagn Nielsen pegede på, at 
forslaget desværre var indsendt senere end den seks-
ugers frist, der gælder, og at det derfor ikke kunne 
sættes til afstemning.

I stedet foreslog dirigenten med forsamlingens  
opbakning, at forslaget blev drøftet som planlagt og 
eventuelt kunne udmønte sig i en hensigtserklæring 
med henblik på fremsættelse af et egentlig forslag se-
nere. Således blev det: Den efterfølgende debat og en 
vejledende håndsoprækning viste, at der var énstem-
mig opbakning til forslaget fra Roskilde. Dette ventes 
derfor vedtaget på et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde i forbindelse med formandsmødet den 11. 
i januar i København.

YDELSER
OG VILKÅR

REPRÆSENTANTSKABET HAR FASTSAT NYE VILKÅR FOR FRIKØB OG HONORERING VED 

VALG TIL FORENINGENS FORMANDSKAB OG HOVEDBESTYRELSE. FORMANDSKABETS 

VALGPERIODE ER ÆNDRET FRA TO TIL TRE ÅR. PÅ SIGT BLIVER DET OGSÅ MULIGT FOR 

LOKALFORENINGERNE AT AFHOLDE FORSKUDTE VALG TIL BESTYRELSEN.

Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen • Foto Michael Bo Rasmussen
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Selvom mødet mest 
handlede om at 
rammesætte nogle 
mere tekniske for-
hold, så fejlede hver-
ken humøret eller 
debatlysten noget.
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FOLKESKOLEN KAN GODT PRALE

På formandsmødet samme eftermiddag for foreningens lokale for-
mænd/leder-TR for de lokale afdelinger blev bl.a. skoleledelsens 
vilkår, OK1, initiativet ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ samt mulighe-
den for at gå aktivt ind i en ’branding’ af folkeskolen drøftet.

Sekretariatet orienterede om en ny udgave af den vilkårsundersø-
gelse/APV, som foreningen gennemfører ca. hvert andet år – og 
som snart sendes ud igen. Med den nye version vil det være muligt 
at trække tal ud for hver lokal afdeling og stillingskategori. For at få 
et så retvisende billede som muligt, opfordrer foreningen til, at alle 
medlemmer svarer på undersøgelsen. Tak.

Sekretariatet informerede også om OK18, hvor status er, at ho-
vedbestyrelsens krav er sendt videre til behandling i LC. På den 
større bane har DLF og andre store fagforeninger på lønmodta-
gersiden samlet sig og presser arbejdsgiverne for at indgå i drøf-
telser, inden man kommer til forhandlingsbordet.

Hvordan byder vi nye medlemmer velkommen?  Foreningen har en 
høj organisationsgrad på næsten 99 %. Men for at sikre, at alle nye 
medlemmer fortsat føler sig godt taget imod, har foreningen ind-
ført en ny procedure, så kontakten til alle nye medlemmer styrkes.

Folkeskolen. Vores. Hele livet. Næstformand Dorte Andreas for-
talte om indsatsen frem til nu, hvor der er udarbejdet kronikker 
og analyser, etableret partnerskab med folkeskolens nærmeste 
partnere, produceret videoer, artikler og etableret dialog med ud-
dannelsespolitiske ordførere samt afholdt et fælles arrangement 
på Skolernes Motionsdag og meget mere.

På formandsmødet blev en analyse, Skolelederforeningen har 
fået foretaget af forældres skolevalg fremlagt. Også rapporten fra 
Undervisningsministeriet og Epinion ‘Frit skolevalg’, som dykker 
ned i det frie skolevalg, det vil sige forældres valg af enten folke-
skole - distriktsskole eller anden folkeskole i eller uden for kom-
munen - eller fri grundskole, blev vendt.

Direktør Søren Stemann Beck i bureauet Gorm Agency, der har 
været ind over arbejdet i ‘Folkeskolen. Vores. Hele livet’ gav til 
sidst et indlæg om kommunikationsindsatsen på landets folke-
skoler. Den fandt han som udgangspunkt mangelfuld, idet han 
var klar over, at skolelederne har mange opgaver – men det var 
ikke gået i det private, som han sagde. Slet ikke med de udfor-
dringer, der er på landsplan med færre forældre og elever, der  
har folkeskolen som deres naturlige førstevalg. 

I kan godt bygge et ‘brand’ op omkring folkeskolen, sagde Ste-
mann. Det er basalt det, der fx gør, at man gerne vil betale mere 
for en Coke end for en ukendt Cola. Så I må overvinde, at ”jeres 
lingo er anti-kommerciel, at I ikke har tradition for at ... ja, mar-
kedsføre… og prale af alt det gode, I laver! Det lyder ikke rart, 
men er egentlig ikke mere end at fremhæve nogle af jeres gode 
sider og resultater”, sagde han.

Selvfølgelig skal grundproduktet være i orden, men fortæl mere 
om det gode, I laver - ellers ved folk det ikke, vurderede reklame-
manden. Han opfordrede til, at man bruger intra, nyhedsbrev, 
sociale medier - især Facebook, varsomt selvfølgelig - lokale me-
dier og ikke mindst også at stille op i realtime ved indskrivning, 
afgangsfester m.m. Fasthold og udvid ‘kundekredsen’.

Som forældre får man mest noget at vide om, hvad der sker i ens 
eget barns klasse, og ikke hvad der sker på hele skolen, sagde 
Stemann. Man bør få mere info om, hvad der ligger bag hele pro-
duktet. Det giver følelsen af at være en del af noget større - det 
betyder også, at skolen bedre kommer igennem vanskeligheder 
og kriser, når fundamentet opleves at være stærkt.

Forslagene frem-
sættes, motiveres 
og der stemmes.
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Ny valgperiode for formandskabet
Det næste forslag, som var fremsat af en 
enig hovedbestyrelse, handlede om en 
vedtægtsændring i forbindelse med valg-
perioden for formandskabet fra to til tre 
år med virkning fra næste ordinære re-
præsentantskabsmøde foråret 2018.

Forslaget blev motiveret af HB-medlem 
Lars Aaberg med henvisning til, at æn-
dringen skal ske med tanke på, at det  
skal være attraktivt at stille op til hen-
holdsvis formands- og næstformands-
posten i Skolelederforeningen, og at en 
forlænget valgperiode vil give yderligere 
sikkerhed og kontinuitet i hvervet samt i 
de mange in- og eksterne relationer, der 
som bekendt bygges op over tid.

Repræsentantskabets drøftelse afspej-
lede en vis tvivl om det var nødvendigt at 
lave den nuværende kadence om, når 
den tilsyneladende fungerer. Men de fle-
ste lokalforeninger støttede op om HB’s 
forslag. Ja, nogle mente, at valgperioden 
kunne ændres til at være fireårig. Og da 
forslaget blev sat til afstemning, var der 
et klart flertal for en ny treårig valgperi-
ode for formandskabet.

Ændrede ydelser for formandskabet
Hovedbestyrelsen havde fremsat et forslag 
om ændrede ydelser til formandskab og 
hovedbestyrelse. Forhandlingschef Peter 
Cort orienterede for baggrunden for for-
slaget, der udspringer af, at foreningen er 
blevet gjort opmærksom på, at den prak-
sis, der har været om frikøb til kommu-
nale tjenestemænd, ikke har hjemmel i 
Pensionsregulativet fastsat af KL.

Der er dermed ikke grundlag for, at en 
kommunal tjenestemand får optjent pen-
sionsalder i forbindelse med frikøb til or-
ganisationsarbejde, da det sidestilles med 
tjenestefrihed uden løn. Foreningen kan 
således ikke sikre de politisk valgte kom-
munale tjenestemænd pensionsoptjening 
i de perioder, hvor de er frikøbt. Dette 
gælder både hovedbestyrelsesmedlem-
mer og formandskab.

Det var derfor nødvendigt, at repræsen-
tantskabet tog stilling til en ny model for 
vilkår for hovedbestyrelse og formand-
skab – så der er klarhed om ydelser inden 
næste hovedbestyrelsesvalg, og så disse 
ydelser ikke ændres under valgperioden.

Først blev et forslag til ændrede ydel-
ser til formandskabet behandlet, mo-
tiveret af HB-medlem Lene Burchardt. 
Præmisser ne var, at formandskabet fort-
sat er 100 % frikøbt. Er formand og/eller 
næstformand tjenestemand i den luk-
kede gruppe, fortsætter vilkår som hid-
tidigt. Er formand og/eller næstformand 
derimod ikke tjenestemænd i den luk-
kede gruppe søges fremadrettet frikøb 
uden løn, men med tilbagegangsret til  
en stilling i kommunen.

Såfremt formand og/eller næstformand 
frikøbes uden løn, honoreres formand-
skabet fremadrettet med et lønniveau, 
som afspejler en højtlønnet kontraktan-
sat skoleleder. Efter en kort debat i re-
præsentantskabet med nogle kommenta-
rer om, at formandskabets honorering 
måske kunne ligge endnu højere, hvilket 
så ikke var sat til debat ved denne lejlig-
hed, blev forslaget énstemmigt vedtaget.

Ændrede ydelser for HB
Sidste forslag drejede sig i forlængelse af 
problematikken ovenfor om ændrede 
ydelsesvilkår for HB og blev motiveret af 
HB-medlem Peter Nellemann. Her var to 
muligheder. 

Dels en valgmulighed, som HB indstil-
lede til repræsentantskabets beslutning, 
mellem frikøb med en supplerende pen-
sionsordning samt et honorar for at være 
i hovedbestyrelsen, eller at HB fremfor 
frikøb inkl. pension kan vælge at få udbe-
talt et større honorar for sit arbejde. Dels 
var der et alternativ i form af en model 
med udelukkende et honorar for HB-ar-
bejdet uden frikøb og pension.

Tilslutningen til den første model for 
ændring afspejlede sig i repræsentantska-
bets drøftelse, men der blev også udtrykt 
bekymring for at kunne vælge honoraraf-
lønning – det er ”ikke et godt signal at 
sende udadtil med ydelser i form af ho-
norarer, da det signalerer, at vi godt kan 
arbejde 120 %, når mange af os ellers 
kæmper for at få mere ledelsestid”, lød 
det fx fra en repræsentant.

Under debatten kom det dog også 
frem, at nogle kommuner blot inddrager 
midlerne for frikøbet, så de ikke kommer 
HB-medlemmet til gode på skolen, og  
så frikøbsløsningen ikke er noget værd.

På HB’s vegne motiverede Peter Han-
sen fra HB yderligere den indstillede mo-
del: ”Det er vigtigt at have muligheden 
for at kunne vælge alt efter den lokale 
kommunale praksis og situation. Vi skal 
som forening kunne matche de vilkår, 
der er fra sted til sted”, sagde han.

Det affødte en længere debat, hvor  
det flere gange blev nævnt, at man som 
HB-medlem principielt bør vælge frikøb, 
men der var også en anerkendelse af, at 
hvis vedkommende ikke kan udnytte sit 
frikøb, bør der fremover være mulighed 
for at vælge et honorar. Dette viste af-
stemningen også tydeligt – et markant 
flertal bakkede op om den model, HB 
havde indstillet. 

De reviderede vedtægter ligger 
på hjemmesiden.

Malene Lieberknecht er journalist og  
Michael Diepeveen er redaktør

Forslaget om forskudte valg i lokal-
foreningerne tages op igen til januar.
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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 
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.
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SMARTE 
URE ER 
MERE END 
FITNESS

NAVIGATION UDEN AT KIGGE PÅ EN SKÆRM, EN SEKRETÆR, DER KAN SVARE PÅ 

ETHVERT SPØRGSMÅL LIGE VED HÅNDEN OG MULIGHED FOR AT TJEKKE BESKEDER 

OG KALENDER UDEN AT TAGE TELEFONEN FREM, ER BLOT NOGLE AF DE SMARTE URES 

SMARTE FUNKTIONER. NÅ JA, OG SÅ KAN DE OGSÅ VISE, HVAD KLOKKEN ER.

Af Hans Lauring • Foto Producenterne

  Første gang man går igen-
nem en lufthavn og tjekker ind på flyve-
ren uden at bruge andet end sit nye arm-
båndsur, føles det virkelig som om man 
lever i fremtiden. Det længe ventede pa-
pirløse samfund er endelig blevet en reali-
tet, og inden så længe vil man også kunne 
betale i butikkerne bare med sit ur.

Venter på gennembruddet
En hel generation har aldrig gået med  
ur. For dem er det at se, hvad klokken er, 
næsten det samme som da de første me-
kaniske lommeure kom frem. Man tager 

telefonen op ad lommen, tjekker tiden, 
og lægger den væk igen. Men med Apple 
i spidsen vil teknologifirmaerne have 
klokkeslettet tilbage på armen samtidig 
med, at de flytter en masse af den mo-
derne smartphones funktioner over på 
de nye superavancerede ure.

Men det har knebet med at overbevise 
forbrugerne om, at den fremtid, nutidens 
højteknologiske urmagere forestiller sig, 
er en, de har brug for. De såkaldte smar-
ture er en produktkategori, der har haft 
svært ved at få samme succes, som App-
les nytænkning af mobiltelefonen førte 
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med sig. Lige nu befinder smarturet sig 
som en mellemting mellem de billigere 
fitnesstrackere og mobiltelefonen.

Det bedste af begge verdener
Men for dem, der har taget smarturet til 
sig, byder de på en hel del mere. På 
mange måder er smarturet en forlæn-
gelse af den moderne mobiltelefon, hvor 
man kan styre en række af telefonens 
funktioner, uden nogensinde at tage den 
op ad lommen – så hvis man ikke er spe-
cielt begejstret for urets lille skærm, eller 
for at betale et større beløb for at lade te-
lefonen blive i lommen, kan uret synes 
overflødigt.

De nye generationer af smarture kom-
mer denne problematik til livs på to må-
der. Det nye Apple Watch har f.eks. ind-
bygget SIM-kort, så det kan bruges som 
telefon, selvom ens smartphone ikke er i 
nærheden. Og der er indbygget GPS og 
endnu bedre pulsmåler, så uret er en 

bedre fitnesstracker og kan konkurrere 
med de mere specialiserede sportsure.

En hjælp på kontoret
Et smartur gør det nemt at styre kalende-
ren og med talekommandoer kan man 
hurtigt lave nye aftaler, alarmer eller på-
mindelser. Uret kan styre præsentatio-
ner, og man kan diskret se og svare på 
korte beskeder uden at skulle sidde og 
kigge på sin telefon. Der er en række 
standardsvar, man kan vælge imellem,  
og man kan også indtale længere be-
skeder med den indbyggede talegenken-
delse. Det kan dog kræve noget træning 
af en selv og uret, inden den løsning er 
hur tigere end at skrive.

Udover de indbyggede funktioner,  
så har de to store spillere på markedet 
Google og Apple hver deres appstore, 
hvor man kan hente lige de apps, man 
har brug for. Du kan få apps til tidssty-
ring, hvis du gerne vil vide præcis hvor 

TO STYRESYSTEMER
Ligesom med smartphones, 
så er de smarte ures verden 
delt mellem Apple (IOS) og 
Google (Android). Apple sæl-
ger lidt flere ure end Google, 
som til gengæld kan byde ind 
med flere forskellige modeller, 
fordi mange af de forskellige 
producenter af Android-tele-
foner, hver har deres bud. Der 
findes også andre styresyste-
mer, men de udgør en forsvin-
dende lille del af markedet, og 
fordi de ikke er så udbredte, 
så er der heller ikke så mange 
apps til dem.

Det bedste
til Android
Alle de store producenter af An-
droid-telefoner laver et smartur – 
fælles for dem er, at de også virker 
sammen med andre Android-telefo-
ner end lige dem, som har samme 
producent. Dog er Samsungs ure 
kendt for, at fungere bedst med fir-
maets egne telefoner. Det betyder 
også, at det er nemmere at finde et 
Android-ur i lige præcis den form  
og størrelse, man foretrækker.

Huawei Watch 2 er et af de mere 
sporty Android-ure. Det har indbyg-
get GPS og en hjertemonitor, der 
hele tiden måler dine hjerteslag.  
Der er også hukommelse, så du kan 
bruge det som musikafspiller uden 
telefonen er i nærheden med et til-
sluttet Bluetooth-headset. Uret fin-
des også i en udgave, med indbygget 
4G, så man kan ringe og hente data 
uden smartphone.

HUAWEI WATCH 2 
Mål og vægt: 45x48,3x12,6 
mm/57g
Pris: 2.500 kroner
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For ursamleren
Smarte ure har været teknologifirmaernes indtog 
på urmarkedet. Men de traditionelle ur-produ-
center har også taget smarturene til sig, og for-
søger at slå igen den modsatte vej. Et af de mere 
tjekkede forsøg kommer fra Schweiziske Tag 
Heurer, der har lavet et luksus-ur i den dyre ende. 

Uret fungerer både til Android og iPhone, men 
da det selv under det dyre Tag Heurer-mærke 
er et Android-ur, så vil brugere af det styresy-
stem opleve flere muligheder. Uret mangler 
de sports- og sundhedsfokuserede sensorer, 
til gengæld er det bygget i titanium med en 
urskive, der kan byttes ud – således kan man 
endda købe en mekanisk urskive med et ægte 
schweizerurværk og sætte uden på, så de 
smarte funktioner gemmes lidt af vejen.

TAG HEURER  
CONNECTED MODULAR
Mål og vægt: Ø46x12,8 mm/52g+29g 
Pris: 10.000 kr

meget tid, du bruger på dagens forskel-
lige opgaver. Der er apps til at over sætte 
tekst og selvfølgelig nyhedsapps, som 
du kan indstille, så kun den vigtigste  
information giver dig notifikationer  
på dit ur.

En avanceret computer  
på håndleddet
Alle de smarte ure har selvfølgelig indbyg-
get navigation, som kan vise dig vej og sty-
res med stemmen – de bruger såkaldt hap-
tisk feedback, så du kan mærke tydelig 
forskel på urets vibrationer, når du skal 
dreje til venstre eller højre. Både Apple og 
Google har også betalingsløsninger, hvor 
du kan bruge uret i stedet for dit beta-
lingskort, men de er endnu ikke taget i 
brug i Danmark. Apple Pay skulle dog 
være lige på trapperne. Sidst men ikke 

mindst kan urene holde øje med dit hjer-
teslag og helbred, så hvis arbejdsdagen 
bliver en kende for stresset, kan du bruge 
uret til at holde øje og geare ned.

Fælles for stort set alle de smarte ure er 
et væld af funktioner, en kraftig skærm, 
indbygget GPS, hjertemonitor, talegenken-
delse og en kraftig processor til at hånd-
tere det hele. Det betyder en evig kamp 
mellem lang batteritid, der kræver et stort 
batteri, og et elegant design, der er nem-
mere, hvis batteriet ikke er kæmpe. Så 
derfor skal man ikke forvente, at ens 
smarte ur har batteri til mere end én dag. 
På trods af nem og trådløs opladning, så 
er det daglige behov for genopladning en 
af de største hurdler for smarturenes uni-
verselle gennembrud. 

Hans Lauring er freelancejournalist
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Det feminine
Fossil, der også har opkøbt danske  
Skagen Ure (der også fås i en smart  
udgave), er en af verdens største ur- 
fabrikanter. De har også kastet sig ud  
i produktionen af smarte ure, men i  
et mere fornuftigt prisleje. Q Wander  
er specifikt lavet til kvinder i et mere  
feminint design med mindre 22 mm 
remme. Uret kommer blandt andet i  
et rose gold-finish med brune læder-
remme. Og bryder man sig ikke om 
dem, så har Fossil en lang række af  
andre remme, der passer til.

Det er et Android-ur som så er lidt  
begrænset, når det kommer til funk-
tioner. Ingen GPS, kun skridttæller og 
heller ikke muligheden for at betale 
med uret.

Det mest 
avancerede
Apple har netop præsenteret den 
tredje udgave af deres smarte ur, som 
stadig er det mest avancerede på mar-
kedet. Der er flere og bedre apps og 
visse af funktionerne er lige den anelse 
bedre. Blandt andet den indbyggede 
hjertemåler er blevet endnu bedre. Den 
nye version fås også i en udgave med 
4G indbygget, så man kan ringe hjem 
fra løbeturen, selv om man har efter-
ladt telefonen. Denne udgave har dog 
endnu ikke nogen dansk salgsdato.

IOS er den mest gennemførte bruger-
flade og lige en tand mere intuitivt at 
bruge. Apple Watch 3 er vandtæt, har 
indbygget GPS, højdemåler, markedets 
hurtigste processor og fås i to størrel-
ser (38 og 42 mm). Derudover kan det 
fås i fire forskellige farver, i aluminium, 
stål eller keramik og med et utal af ud-
skiftelige remme.

FOSSIL Q WANDER
Mål og vægt: Ø45x13,5mm 
Pris: 2.095 kr

APPLE WATCH SERIES 3
Mål og vægt: 38,6/42,5x33,3/
36,4x11,4 mm - 26,7g/32,3g
Pris: 2.799 kr
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NOTER

NATIONALISERING

3F-formand Per Christensen 
har udtalt, at han mener, at 
privat- og friskoler helt skal 
lukkes, og at det er nok med 
folkeskolen til at sørge for at 

grunduddanne de kom-
mende generationer. 

Han har dog understreget, 
at udtalelsen står for egen 

regning og er fremsat for at 
skabe debat.

Sammen med formand for 
FOA Dennis Kristensen og 
formanden for DLF Anders 
Bondo Christensen har han 
netop udgivet bogen ’Fæl-
lesskabets Skole’, der også 

taler folkeskolens sag. 

LO Hovedstaden inviterer 
til gratis seminar om et 
nyudviklet undervisnings-
baseret vejledningsforløb, 
der introducerer eleverne 
til erhvervsuddannelserne 
allerede fra 6. klasse.

Seminaret henvender sig 
til lærere, vejledere, skole-
ledere og alle andre der 
beskæftiger sig med om-
rådet på administrativt  
og politisk niveau.

Forløbet er udviklet som 
del af projekt ’Faglært til 
fremtiden’ og introducerer 
på legende og levende vis 
til erhvervsuddannelserne 
og de jobmuligheder, de 
kan føre til.

Steen Nepper Larsen fra 
DPU og Peter Koudahl fra 
VIVE indleder og sætter 
rammen for dagen den 30. 
november kl. 9.00-13.00 
hos LO Hovedstaden på 
Islands Brygge. 

Tilmelding NU til: 
lohovedstaden.dk

Er det at skabe forandringer i en 
organisation virksomhed ligesom 
at lave popcorn?

Du hælder olie og majskorn i en 
gryde. Lytter til hvornår de første 
popcorn popper, ryster gryden så 
resten får varme, lytter til de næ-
ste der popper, ryster igen, indtil 
der kun er spredte poppe-lyde.

Sådan er det faktisk også med 
mennesker. 

Nogle popper hurtigt, andre har 
brug for længere tid i gryden og 
nogle popper aldrig, uanset hvor 
meget varme de får. 

Du kender garanteret synet af de 
brankede, hårde, forandringsresi-
stente popcorn i bunden …

Danskerne har over de seneste 13 år haft 
den korteste arbejdsuge og gennemsnitligt 
mindst overarbejde blandt de 28 EU-lande.

Kigger man på den faktiske arbejdstid, har 
Danmark også den korteste arbejdsuge 
med knap 38 timer.

Selv i Frankrig, hvor man har en kollektivt 
aftalt arbejdsuge på 35,6 timer, er den fak-
tiske arbejdstid 39 timer. 

I 2015 arbejdede mandlige medarbejdere i 
Danmark i gennemsnit 3,7 timer mere end 
deres kvindelige kolleger, mens kløften mel-
lem mænd og kvinder i EU’s 28 lande er på 
5,8 timer. 

En anden udvikling, der er værd at bemær ke, 
er en stigning i perioden 2005-15 fra 12 til 
16 % i andelen af arbejdstagere, der arbej-
der på deltid i op til 20 timer om ugen.

Kilde: Working time developments  
in the 21st century, Eurofound

KORTEST Korttjenesten Google Maps giver 
nu mulighed for at besøge 17 pla-
neter og måner i 3D.

Det er således muligt at tage en 
spetakulær tur til Pluto og Venus 
eller fx til Saturns måne Enceladus, 
hvor Cassini-sonden for to år siden 
spottede et hav under månens is-
kappe.

Zoomer man længere ind, er de 
mest centrale steder på planeterne 
navngivet og klikker man på dem, 
kan man få mere information om 
deres størrelse og type.

Solsystemet

UVM har udviklet et materiale, der kan 
hjælpe lærere med at afdække nyankomne 
elevers skolebaggrund tidligt i deres skole-
forløb og følge elevernes fremgang, indtil 
de er i stand til at deltage i undervisningen 
på lige fod med de øvrige elever.

Materialet ’Hele vejen rundt om elevens 
sprog og ressourcer’ indeholder tekster på 
27 sprog, og sammen med samtaleark og 
afdækningsprofiler kan det give undervi-
serne et mere grundigt billede af elevens 
standpunkt.

Derudover indeholder materialet en opfølg-
ningsdel, hvor læreren kan følge elevens til-
egnelse af det danske sprog ved hjælp af 
skemaer med mål inden for dansk som an-
detsprog, uanset om eleven modtager sin 
undervisning på mindre hold eller i en klasse.

Find materialet på emu.dk

SPROG Den økonomiske vækst 
i Danmark har været un-

dervurderet. Det viser  
reviderede tal fra Dan-

marks Statistik. Og der-
med rykker Danmark op 
på en femteplads over  

de rigeste lande i OECD.

Top-ti over verdens 
rigeste lande:

1. Norge

2. Luxembourg 

3. Schweiz 

4. USA

5. Danmark 

6. Holland 

7. Østrig 

8. Tyskland 

9. Sverige 

10. Australien 

Rigdom kan dog regnes 
ud på flere måder. Listen 
bliver derfor løbende ju-

steret, idet Danmark dog i 
mange år har været med i 

det fine selskab.

MONEY

FAGLÆRT
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NØGLEN TIL
GODE SKOLER 

 God ledelse er nøglen til 
gode skoler. Det ser vi heldigvis på 
masser af skoler rundt omkring i 
landet. Skolerne er fyldt med inspi-
rerende, dygtige ledere. 

Ledere, der sætter en retning for 
deres skole. Ledere, der har ambitio-
ner, og som både griber de mulighe-
der, der ligger foran dem – men også 
går i kamp mod de udfordringer, de 
stilles over for. Og hvad er det så for 
muligheder og udfordringer?

Jo, lad os starte med mulighe-
derne. For med folkeskolereformen 
fra 2013 synes jeg, vi fik skabt mas-
ser af gode muligheder for at gøre 
en god folkeskole endnu bedre. Jeg 
synes specielt, det er godt, at folke-
skolereformen indeholder brede fri-
hedsgrader.

Jeg har heldigvis set rigtig mange 
eksempler på, hvordan gode skole-
ledere – og naturligvis også lærerne 
og eleverne omkring dem – har gre-
bet de muligheder, der ligger i refor-
men. De har brugt frihedsgraderne 
til at skabe en bestemt profil til de-
res skole. En profil, der passer til de-
res elevgrundlag og lokalsamfund.

Det kan f.eks. være skoler, som 
har sat særligt fokus på bevægelse 
og sundhed, og som derved har for-
mået at få elever, der både lærer 
mere og trives bedre. Eller skoler, 
som har omfavnet målet om den 

åbne skole, og som har haft stor suc-
ces med at inddrage lokalsamfun-
dets foreninger og organisationer. 

En stor del af skolernes succes er 
vokset ud af lederskab. En ledelse, 
der har taget beslutninger. En le-
delse, der har grebet mulighederne 
og sat en retning.

Takket være gode ledere, har vi 
set masser af skoler blomstre op. Og 
jeg er godt klar over, at det ikke er 
tilfældet alle steder. Jeg ved godt, at 
nogle skoler har haft mere succes 
med reformen end andre. Men det 
er mit håb, at skolelederne rundt 
omkring vil bevare den positive ind-
stilling og blive ved med at spørge 
sig selv, hvordan de kan gribe de 
muligheder, der ligger foran dem. 
Det er mit ønske, at de gode eksem-
pler skal sprede sig ud – og at vi skal 
lære af hinanden.

Hvis vi så ser på udfordringerne, 
så er jeg godt klar over, at den selv 
samme folkeskolereform – en re-
form fyldt med muligheder – også  
er fyldt med udfordringer. 

Lektiecaféerne er et af de punkter 
i reformen, som jeg ved, har været 
særligt udfordrende. Det er svært at 
motivere eleverne og sørge for, at 
alle får mest muligt ud af tiden. Ikke 
desto mindre så mener jeg, at det er 
vigtigt, at vi ikke giver op. For det ta-
ger tid at finde på gode løsninger.

Inklusion er en anden af de helt 
store udfordringer, som skolerne 
står med. Det er svært at få alle 
med. Jeg forstår godt, når inklusi-
onsmålsætningerne kan virke langt 
fra hverdagen ude på skolerne. For 
det er svært. 

Integration er endnu en af de store 
udfordringer, vi står over for. Det er 
ikke kun i folkeskolen, at integrati-
onsudfordringerne mærkes. For det 
er klart, at når der sker så pludselige, 
eksplosive forandringer, som vi har 
set med migranter og flygtninge i de 
seneste år – så udfordrer det os alle. 
Det er store samfundsopgaver, som 
vi alle sammen har et ansvar for.

Jeg er godt klar over, at vi har for-
langt rigtig meget af skolerne. At vi 
har sat meget ambitiøse mål. Og jeg 
har fuld forståelse for, at nogle mål 
er lettere at komme i mål med end 
andre. Jeg har fuld forståelse for, at 
ting tager tid – og at store reformer 
ikke kan implementeres fra den ene 
dag til den anden. Derfor mener jeg, 
at vi bør skabe så meget ro som mu-
ligt omkring reformen.

Som en god leder griber man både 
mulighederne og kæmper mod ud-
fordringerne. Det er ikke let – men 
det er helt sikkert værd at gøre sit 
bedste. For det handler om vores 
børn og unge. Det handler om vores 
fremtid. 

ANNI MATTHIESEN
MF, BØRNE- OG UNDERVISNINGSORDFØRER (V)

klumme
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Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren 
Teglskov og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere
•  Skoleleder Jens Bernhardt og souschef  
 Susanne Bremer, Fredensborg Skole 
•  Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole
•  Formand for Skolelederforeningen  
 Claus Hjortdal

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob  
inden for de sidste 12 måneder.

Tid: 
5.-7. marts 2018

Sted: 
Sinatur Hotel Frederiksdal
Frederiksdalsvej 360
2800 Kongens Lyngby

Sinatur Hotel Frederiksdal ligger naturskønt, 
smukt placeret ved Mølleåen, tæt på Furesø.

Pris: 
4.995 kr.

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er den 19.  
januar 2018, hvorefter tilmelding er bindende.   

Tilmelding til kursus for nye skoleledere marts 
2018 sker på: www.skolelederforeningen.org

      KURSUS FOR
NYE LEDERE I  
FOLKESKOLEN

FAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 5.3. – 7.3. 2018
SINATUR HOTEL FREDERIKSDAL, LYNGBY

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU GERNE HAVE 

EN KONCENTRERET INDFØRING I JOBBET OG 

SAMTIDIG MULIGHED FOR ET NYT NETVÆRK?  

SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG.

 Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder i folke-
skolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samti-
dig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for 
dig. 

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

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltager-
aktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at 
give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige 
fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke 
udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger 
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad 
betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig 
som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sæt-
tes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller de-
res viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til 
at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og per-
sonlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand gi-
ver en aktuel orientering.

PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør ven-
ligst opmærksom på kurset.

2018
kursus
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Det har været nogle meget 
lærerige dage, praksisnært 

og har ikke en eneste gang følt at 
jeg spildte tiden. Stor ros!!!
Deltager på kurset oktober 2017

PROGRAMFAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 5.3. – 7.3. 2018
SINATUR HOTEL FREDERIKSDAL, LYNGBY

MANDAG DEN 5. MARTS 2018 

09.30–10.00:  Ankomst, morgenkaffe 

10.00–12.00:  Velkomst, præsentation og ind-
ledende refleksioner over leder-
rollen. Opstilling af læringsmål 
for forløbet. v/ kursuslederne

12.00- 13.00:   Frokost 

13.00-13.45:  Skoleledelse – rammer og vilkår 
I: Om specialundervisning, god 
orden, magtanvendelse og om 
lov om elevers undervisnings-
miljø. v/ konsulent Jannick S. 
Mortensen 

13.45-14.30:  Walk and Talk. Parvise drøftel-
ser af en case. 

14.30-16.15:  Skoleledelse – rammer og vilkår 
II: Om forvaltningslov og of-
fentlighedslov. Om afgørelser 
og personalesager. Om ledel-
sesretten, tjenstlige sager og 
sanktioner. v/ konsulent Jan-
nick S. Mortensen

16.30-18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at 
have lederkasketten på. Om at 
arbejde i et ledelsesteam og 
teamledelse. Om dilemmaer og 
loyalitetskonflikter. Om ansvar 
og medansvar. v/ konsulent Sø-
ren Teglskov 

19.00-20.30:  Middag 

20.30:   Samling 

TIRSDAG DEN 6. MARTS 2018 

08.30-10.15:   Aktuelle problemstillinger fra 
dagligdagen. Praktiske øvelser 
med reflekterende team. v/ 
konsulent Jannick S. Mortensen 

10.30-12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om for-
andringsledelse. Om at skabe 
ejerskab hos medarbejderne. 
Om at lede på mål eller lede på 
indhold. Om at træffe beslut-
ninger, der gør medarbejderne 
gode til deres arbejde. v/ skole-
leder Martin Gredal, Skovlunde 
Skole 

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-13.45:  Walk and talk – tid til reflek-
sion. 

14.00-16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at 
arbejde i en politisk styret orga-
nisation. Om økonomistyring. 
Om samarbejdet i ledelses-
teamet. Om mellemlederens 
særlige position … og meget 
mere. v/ skoleleder Jens Bern-
hardt og souschef Susanne Bre-
mer, Fredensborg Skole 

16.00-16.30:  Pause 

16.30-18.00:  ”Søren og Monopolet”. Op-
lægsholderne og kursuslederne 
danner et panel og reflekterer 
over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem 
for. v/ konsulent Søren Teglskov

19.00:  Middag 

ONSDAG DEN 7. MARTS 2018 

08.30-10.15:  Selvledelse. Det er ingen kunst 
at lede andre. Det er straks 
værre at lede sig selv. v/ konsu-
lent Søren Teglskov 

10.30-12.00:  Nyt fra foreningen. Aktuel ori-
entering og dialog med forman-
den. v/ formand for Skoleleder-
foreningen, Claus Hjortdal 

12.00-13.00:  Bakspejlet. Evaluering af læ-
ringsmål, opstilling af handle-
plan og plan for videndeling 
samt evaluering af kurset. v/ 
kursuslederne 

13.00:  Frokost, herefter afrejse 

SIKKER PÅ
EN PLADS?

TILMELD 
DIG NU!
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lederlivet
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EN DAG PÅ
ARBEJDET

Af Michael Diepeveen  •  Foto Christian Stæhr

07:50
Godmorgen! Torben 

står sammen med lærerne
ved hovedindgangen og 

hilser på eleverne. De, der 
kommer for sent, bliver noteret 

i det lille røde hæfte.
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09:00 
Torben er vært for 

tværkommunalt netværks-
møde for formændene 

for skolelederforeningerne 
i regionen. Her drøftes 

bl.a. ledelsesvilkår, -kvalitet 
og -rum, fortsatte struktur-

ændringer børnetal, 
tildelingsmodeller. 

08:20 
Lukket første møde på kontor med elev A 

og forælder vedr. hærværk begået på  
en af afdelingerne i weekenden.
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11:30
Afleverer kantinekort 
til sin søn, som havde 
glemt sit derhjemme.

11:00
På vej til andet møde på kontor med elev B  

og forælder vedr. hærværk i weekenden.

12:00
Møde på kontor med skolens 

pædagogiske leder om planlægning 
af kommende lærermøde og 
temadag for skolens ledelse. 
Frokosten indtages samtidig.
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lederlivet 13:45
Møde på kontor med SFO-leder 
om personaleforhold. I sagens 

natur ikke noget, der kan 
beskrives nærmere her. 

14:00
Hurtigt besøg på lærerværelset.

Med udveksling af info om stort og 
småt, herunder også vedrørende de 
kommende kampe i Premier Leauge. 

13:00
Ugentligt møde for hele skolens ledelsesteam.
Planlægning af fælles kommunalt internat, 

drift, budgetlægning, trafikforhold og samarbejde 
med New Zealandske skoler. Normalt plejer 

ledelsesmøderne at være længere. 

12:45
Torben har blomster med til en ledelseskollega, 
der er optaget i Dansk American Footballs Hall 

of Fame, og som samtidig er retur fra barsel. 
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14:10
Det ugentlige møde på kontor 
med lærernes afdelings-TR. På 

dagsordenen er det løbende samar-
bejde, et trygt og godt arbejdsmiljø.

15:00
Nu er alle møder overstået 

og resten af dagen går 
med papirarbejde/mails/

kalender osv.

16:30-17.00
Slut for i dag. Regner med 

at få lavet en hel del i aften ...
Forinden skal der være tid 
til en løbe- eller cykletur.

Plenum besøgte skole-
leder Torben Møller 

Nielsen på Lille Næstved 
Skole, i Næstved 

Kommune.

Sommeren sidste år trådte 
en ny skolestruktur i 

kraft med seks distrikts-
skoler i Næstved.

 
Skolen består af i alt seks 
afdelinger i henholdsvis 

Sandved, Fuglebjerg,  
Hyllinge, Karrebæk og to  

i Næstved by.
 

Samlet er det et skole-
distrikt på 251.870.649 

m2, så der er ikke mindst 
for skolens ledelse en  

del trafik rundt mellem 
afdelingerne.

Lille Næstved Skole har 
samlet omkring 1800  

elever, hvor de ca. 700  
går på skolens største  

enhed på Herlufsholmvej  
i Næstved by.

 
Der er i alt 13 ledere i  
skolens ledelsesteam, 
hvor ikke alle dog er på 

fuld ledelsestid.
 

Der er ialt 253 lærere og 
pædagoger m. fl. ansat
på Lille Næstved Skole.

Torben Møller Nielsen  
er har været skoleleder  
i Næstved i 11 ½ år og 
er også lokalformand 

for Næstved Skoleleder-
forening.
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 På baggrund af en regeringsnedsat eks-
pertgruppes anbefalinger tilbage i februar måned, 
er der nu indgået en bred politisk ”Aftale om bedre 
veje til uddannelse og job”, der skal samle og øge 
kvaliteten i de tilbud, der er for at sikre de unge en 
god overgang mellem grundskole og ungdomsud-
dannelse.

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folke-
parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og  
Radikale Venstre om en reform af det såkaldt forbe-
redende område. Alle partier bortset fra Alternativet 
og Enhedslisten står dermed bag den politiske aftale.

Sammenhængende indsats
En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal 
fremover erstatte en række eksisterende forbere-
dende uddannelsesforløb for målgruppen. Det dre-
jer sig om produktionsskoler, kombineret ungdoms-
uddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen 
(EGU) samt almen voksenuddannelse (AVU), ord-
blindeundervisning for voksne (OBU) og forbere-
dende voksenundervisning (FVU).

De mange bogstavkombinationer bliver nu færre. 
Målgruppen for det nye uddannelsestilbud er unge 
under 25 år, der ikke er klar til eller er kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse, og som har be-

hov for at afklare deres fremtidige beskæftigelsesvej. 
Det nye, uddannelsestilbud samles i lokale ”Kommu-
nale Ungeindsatser”, hvilket Skolelederforeningen 
er tilfreds med.

Aftalepartierne har en forventning om, at der lokalt 
bliver ca. én FGU-skole pr. kommune – idet der kan 
være flere skoler i de større kommuner og ingen sko-
ler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elev-
grundlag, hvilket samlet set skulle ende i omegnen af 
90 skoler. Finansieringen af skolerne skal ske i en 
statslig selvejemodel, hvor kommunerne skal dække 
cirka 65 % af udgifterne, mens staten betaler resten.

”Vi anerkender, at der er taget højde for afstands-
problematikken i og med at man vil etablere de 90 
nye skoler, hvor der også er taget hånd om bl.a. kost- 
og kørselsudgifterne”, siger Claus Hjortdal, formand 
for Skolelederforeningen. 

Aftalen rummer også et krav om, at kommunerne 
skal etablere en sammenhængende, koordineret un-
geindsats, som får til opgave at sikre den unge den 
nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddan-
nelsesplan. I den sammenhæng tildeles de unge i 
målgruppen en kontaktperson, som hjælper den en-
kelte på vej til uddannelse eller job. 

”Også det ser vi i Skolelederforeningen spændende 
perspektiver i. Dog skal man være meget opmærksom 

EN STORSTILET OMLÆGNING AF KOMMUNALE SKOLETILBUD, VEJLEDNINGS-  

OG STØTTEFUNKTIONER SKAL SIKRE, AT ALLE UNGE 25-ÅRIGE FÅR GENNEMFØRT  

EN UDDANNELSE, KOMMER I UDDANNELSE ELLER ER I BESKÆFTIGELSE.

Af Michael Diepeveen • Illustration Wordle

NYFORBEREDENDE
UDDANNELSE
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på, at kvaliteten af 
kontaktpersonord-
ningen står og fal-
der med denne 
endelige finansie-
ring og udmønt-
ning. Det er vig-
tigt, at de rette 
kompetencer er til 
stede i dette vigtige 
arbejde, ikke mindst i 
den vejledning, der 
fremadrettet sker i regi af 
UU”, siger Claus Hjortdal.

Den nye uddannelse får tre lin-
jer: 1) en almen grunduddannelse for unge, 
der ønsker at tage en erhvervsuddannelse el-
ler hf, 2) en erhvervsgrunduddannelse til 
unge, der gerne vil i job, samt 3) en mere 
praktisk produktionsgrunduddannelse. 

Det er aftalens mål, at 90 % af en årgang 
skal have en ungdomsuddannelse, når de er 
25 år. De resterende 10 % skal enten være i ud-
dannelse eller opnår ’erhvervskompetence’ 
ved at være i job. På den måde gøres der op 
med den tidligere 95 %’s målsætning, der var 
med til at stigmatisere restgruppen. 

UU-vejledningens fremtid
Med aftalen er der også usikkerheder at 
spore. Således peger Claus Hjortdal på, at 
der gennem årene har været gennem mange 
forandringer og nedskæringer i UU på trods 
af, at de har skullet løfte en sværere og svæ-
rere opgave. En opgave, der så ikke bliver 
mindre i de nye storkommunale FGU-centre, 
hvor det stadig er er lidt uklart, hvordan vej-
ledningen indgår som det professionelle til-
bud, det skal være. 

Skolelederforeningen vil ikke mindst på det 
område følge processen med implementerin-
gen af aftalen med henblik på, at den forløber 
ordentligt for alle parter, herunder for de le-
delser, som skal være med til at løfte aftalen og 
konkret står med implementeringsopgaven.

Formanden for UU Danmark, centerleder  
i UUV Køge Bugt, Mark Jensen mener også, 
at der er behov for at følge udmøntningen af 
de forberedende tilbud tæt. Som han siger, 
er der er jo altid et stykke vej fra et godt pa-
pir til et godt produkt …

”Vejledningen skal udvikles, ikke afvikles. 
De 40 mio. kr., der fx er afsat til kontaktper-
sonsordningen, er i den absolut lave ende.  
Vores håb er derfor, at der vil ske en fortsat 
udvikling af en professionel vejledning her i 

landet, så de unge – og 
særligt udsatte unge – 
sikres den bedste mu-
lige overgang fra 
grundskolen til en 
ungdomsuddan-
nelse eller til et job,” 
siger Mark Jensen. 

Han understreger, 
at det grundlæggende 

er positivt at samle det 
kommunale ansvar for de 

unge, og også at det overla-
des til kommunerne selv at be-

stemme, hvordan ungeindsatsen skal 
organiseres. Men det bliver dermed også op 
til kommunerne at beslutte, om de vil opret-
holde eller nedlægge det lokale-UU center.

”Vi ønsker de nuværende organisationer 
opretholdt, inklusive UU centrene, så de  
består på lige fod med andre kommunale  
enheder, der skal indgå i det tværfaglige 
samarbejde. Siden 2004 har UU udviklet sig 
til en central tværfaglig samarbejdspartner 
for både elever, skoleledelse og lærere,” siger 
Mark Jensen, som hæfter sig ved, at UU-vej-
ledningen i aftalen fortsat er en central brik  
i uddannelsessystemet. 

Dette fremgår af aftalen, at ”Kommunerne 
har fortsat pligt til at opretholde en fagpro-
fessionel uddannelses- og erhvervsvejled-
ning, der er uafhængig af sek tor- og instituti-
onsinteresser”. Den passus ser Mark Jensen 
som helt central i forhold til UU vejledningens 
fortsatte virke i grundskolen og som uafhæn-
gig vejledningsinstans på et stadig mere syn-
ligt uddannelsesmarked.

Mark Jensen fremhæver også, at UU vejled-
ningsopgaven udvides: ”I dag har kommu-
nerne pligt til at vejlede de unge, der ikke er 
i kontakt med jobcentret. Og nu foreslås det, 
at den kommunale ungeindsats, foruden den 
nuværende opsøgende virksomhed op til 25 
år, skal være opsøgende i forhold til unge i 
beskæftigelse, der endnu ikke har gennem-
ført en ungdomsuddannelse”.

UU Danmark er for nyligt kommet med et 
udspil ”En sammenhængende og motive-
rende udskoling” med fokus på, hvordan der 
kan skabes sammenhæng i udskolingen. 

Michael Diepeveen er redaktør

Den nye reformaftale, planen for imple-
menteringen af den og UU Danmarks  
udspil ligger på hjemmesiden.

REFORMEN AF DEN  
FORBEREDENDE  
GRUNDUDDANNELSE

•  Retter sig mod unge under  
25 år, der har brug for forud-
gående faglig eller personlig 
opkvalificering for at kunne 
gennemføre en ungdoms-
uddannelse eller komme i  
beskæftigelse.

•  Uddannelsen er en sammen-
lægning af produktionsskole-
forløb, kombineret ungdoms-
uddannelse og erhvervs- 
grunduddannelse, almen vok-
senuddannelse, forberedende 
voksenundervisning og ord-
blindeundervisning for voksne 
under 25 år.

•  Alle unge har ret til at få en ud-
dannelsesplan og en kontakt-
person tilknyttet.

•  Job-perspektivet skal være  
tydeligt i Forberedende Grund-
uddannelse, som primært  
forbereder til fortsat erhvervs-
rettet uddannelse eller beskæf-
tigelse.

•  Omlægning af de kommunale 
vejlednings- og støttefunktio-
ner, herunder Ungdommens 
Uddannelse, som fremover  
vil skulle varetages af en sam-
menhængende koordineret, 
kommunal ungeindsats.

•  Lokal proces med oprettelse af 
cirka 90 skoler, hvoraf op mod 
en tredjedel er institutioner.

•  SPS-ordning i Forberedende 
Grunduddannelse sikrer unge 
med ordblindhed og andre 
funktionsnedsættelser bedre 
vilkår.

•  Ny plan for kompetenceløft og 
implementering, herunder med 
kapacitetsopbygning, lokale 
implementeringsteams og eva-
luerings- og følgeforsknings-
program, skal sikre kvaliteten 
på de nye grunduddannelser.

•  Regionale kommunekontaktråd 
skal bidrage til at sikre at ud-
dannelsen bliver landsdæk-
kende.

•  Nye initiativer i udskolingen, 
der kan bidrage til at flere unge 
vælger at påbegynde en er-
hvervsuddannelse skal drøftes 
i folkeskoleforligskredsen inden 
årets udgang.

•  En ny uddannelsespolitisk mål-
sætning bliver, at 90 procent af 
en ungdomsårgang skal have 
en ungdomsuddannelse, når de 
er 25 år.

•  Desuden skal andelen af unge, 
som ikke har tilknytning til ud-
dannelse eller arbejdsmarke-
det, være halveret i 2030.
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 På Lærerforeningens kongres i 
midten af oktober i København var der en vis 
skarphed i retorikken. Og det var ikke mindst 
møntet på det forløb, der syner i horisonten 
med OK’18-forhandlingerne.

Lærerlockouten i 2013 var aktualiseret med 
en ny bog ’Søren og Mette i Benlås’, hvor den 
tidligere SF-minister Annette Vilhelmsen be-
kræfter de indicier, der er for, at forhandlin-
gerne dengang var synkroniseret på forhånd 
mellem den daværende regering og arbejds-
markedsmodparten KL. Læs an meldelsen af 
bogen på s. 63 i dette blad.

I sin mundtlige beretning kaldte DLF-for-
mand Anders Bondo 2013-forløbet for et ”de-
mokratisk svigt”, og var det aftalt spil, er det 
naturligvis et klart brud med den danske tra-
dition om, at arbejdsmarkedets parter skal 
kunne forhandle uden indblanding fra anden 
side. Det har Skolelederforeningen også fast-
slået: Der skal være sikkerhed for frie og åbne 
forhandlinger.

Reelle forhandlinger
På lønmodtagersiden er der op til OK’18-for-
handlingerne sket det, at de store forhand-
lingsorganisationer på det offentlige område i 
sidste uge har meddelt KL, at de ikke indgår i 
forhandlinger om noget som helst før end, at 
der bliver ført ’reelle forhandlinger’ med DLF/
LC ved OK’18. 

På kongressen var også KL’s chefforhandler, 
formand for KL’s Løn- og Personalepolitiske  
udvalg, Michael Ziegler, indbudt til at tale. Han 
roste alle i skolen for det store arbejde, der er 
blevet udført. Skolen klarer sig særdeles godt. 
Eleverne trives og forældretilfredsheden er stor. 

Han nævnte endvidere den fælles indsats 
’Folkeskolen, Vores. hele livet’ som et eksem-
pel på, at parterne står stærkt, når de står  
sammen om den vigtige dagsorden. 

Fremadrettet bekræftede Michael Ziegler,  
at KL ved OK’18 er klar til at forhandle om alt, 
også lærernes arbejdstid – men tilføjede, at  
det jo ikke nødvendigvis ikke altid fører til 
enighed. Der er dermed lagt op til et vanskeligt 
spil, hvor det skal vurderes, hvornår forhand-
lingerne er reelle eller ej.

Der er mange ting i spil. Skolelederforenin-
gen/LC-Lederforum vil selvfølgelig fortsat for-
følge de særlige ledelseskrav. Reformen af den 
forberedende grunduddannelse kan også få 
overenskomstmæssig afsmitning.

Ansatte i staten
Også på statsområdet spidser det til. Her har 
Moderniseringsstyrelsen under Finansministe-
riet, der udgør arbejdsgiversiden, over det se-
neste år målrettet søgt at forringe de statsan-
sattes vilkår. For nylig har styrelsen således i 
en udmelding kaldt de statsansattes betalte 
frokostpause et personalegode, som man ikke 
nødvendigvis skal løn for, hvis det blot er en 
kutyme, der er opstået over årene.

Moderniseringsstyrelsen opsiger ikke den 
betalte frokost generelt, men lader det være  
op til de enkelte statslige styrelser og arbejds-
givere at vurdere om dette kan ophæves på 
arbejdspladserne, så arbejdstiden dermed re-
elt sættes op med 2 ½ timer om ugen, uden at 
lønnen følger med. 

Så længe frokosten er sikret ved en overens-
komstaftale er det ikke noget, der uden videre 
kan ophæves, men det kan som meget andet 
blive et overenskomstkrav. Ikke overraskende 
har flere af de statsansattes organisationer 
kaldt udmeldingen for en krigserklæring. Og 
kommer der ændringer af den art, må man 
vente at de spreder sig til det kommunale og 
regionale område. 

Michael Diepeveen er redaktør

BANERNE ER KRIDTET OP INDEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE FOR ALVOR 

STARTER VED ÅRSSKRIFTET, OG DE KAN MEGET VEL BLIVE DRAMATISKE.

Af Michael Diepeveen • Illustration Datagraf

MENS VI VENTER 
OK’18

LEDEROVERENSKOMSTEN

September 17
LC-Lederforum har 

koordineret lederkravene

November 17
Forhåndsdrøftelser 
med arbejdsgiveren 

December 17
Kravene udveksles 

med arbejdsgiverne 

Januar/februar 18
Forhandlinger starter  

op og intensiveres

Februar/marts 18
Forligsperiode

1. april 2018
Den nye overenskomst 

træder i kraft

I fokus for lederne er centrale 
lønforbedringer, fornøden 

ledelseskraft, bedre afskeds-
beskyttelse, vilkår i forbin-

delse med efter/videre-
uddannelse m.m. 

ny overenskomst

RESTERENDE 
TIDSPLAN
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MED LEDEREN I SWINGERKLUB
Jeg kan lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. Denne  
gang kommer jeg til at tænke på, at man som leder kan få informationer, man helst havde  
været foruden. Denne gang handler det om min vicer og en lærer, der hedder Anne. 

Min vicer har et forhold til Anne. De er begge gift, men ikke med hinanden. Det faktum har ikke holdt 
de to turtelduer fra hinanden, og det har bidraget til en del sladder og forargelse på lærerværelset. 

Flere lærere har diskret orienteret mig om, at til julefrokosten kyssede viceren og Anne, hvorefter de 
forsvandt i retning af SFO’ens puderum. Alle har forsikret mig om, at de bestemt mener, at min vicer 
og Anne må gøre, som de har lyst, men der er mange, der ”snakker” og mener det er upassende. 

Om min vicer er utro er virkelig ikke mit bord. Alligevel skaber det nogen uro, når sådan noget fore-
går. Jeg tænkte længe over, hvad jeg evt. skulle sige til viceren. Han kom mig i forkøbet og fortalte,  
at han, som jeg måske havde hørt, ikke var gået ”tidligt” hjem til julefrokosten. Det bekræftede jeg. 

”Nu fortæller jeg noget, jeg normalt ikke fortæller andre,” sagde han. ”Min kone og jeg har et åbent 
forhold. Vi bruger en del tid i en swingerklub.” Allerede der havde jeg fornemmelsen af, at jeg burde 
jeg have bedt ham holde inde. “Anne og hendes mand kommer i samme swingerklub, og vi kommer 
godt ud af det med hinanden, hvis du forstår. Vi mødes tit og …”

”STOP”, sagde jeg meget bestemt. ”Jeg har fået langt mere information end jeg har bedt om. Du, Anne 
og jeres partnere må bruge jeres fritid på, hvad I vil. Bare I ikke lader de seksuelle udskejelser udfolde 
sig SFO’ens puderum”. 

”Jeg kan forsikre dig om, at vi ikke har været i puderummet.”, forsøgte viceren at berolige mig. ”Vi har 
holdt os til …” ”STOP”, afbrød jeg igen. ”Jeg vil ikke høre mere.” Min vicer smilte og gik tilbage på sit 
kontor og efterlod mig med billeder på nethinden, som jeg fortsat kæmper med at komme af med. 

Min vicer og Anne er voksne mennesker. De må kysse, og hvad de ellers gør, med hvem de vil. Man 
kan drømme om, at de kunne være lidt diskrete. Og så skal min vicer selvfølgelig ikke være nærmeste 
leder for Anne. Ellers er det, hvad det sker, når mennesker mødes. 

Men helt ærligt vicer! Swingerklub!?! Det havde jeg virkelig ikke brug for at vide. 

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han har fået mulighed for skrive  
under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

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

OM
HVERDAGSLEDELSE
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PÅ SKOLECENTER HIRTSHALS BETRAGTER LEDELSEN MEDARBEJDERNE SOM 

EKSPERTER. DET ER DEM, DER VED, HVORDAN SKOLENS KERNEOPGAVER 

SKAL GRIBES AN, OG DET SKAL LEDELSEN RESPEKTERE

Af Karen Lindegaard  •  Foto Lars Horn

LEDELSE AF 
EKSPERTER
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 Kontoret, man træder ind i 
på Skolecenter Hirtshals, er lyst og åbent 
og rummeligt. Det er resultatet af en 
større renovering af skolen, som blev 
færdig for godt et år siden. 

Åbenhed og rummelighed er også nøg-
leord for skolens ledelse, som holder til  
i de nyistandsatte lokaler. Her står døren 
åben, og alle kan komme ind og få en 
snak med én af skolens ledere. 

Hvad medarbejderne imidlertid ikke 
kan få på kontoret, hvis de står med et 
akut problem, er en handlingsanvisning 
à la de gode gamle dage, hvor skolein-
spektøren afstak, hvad der konkret skulle 
gøres i en situation, og læreren eller pæ-
dagogen derefter lukkede døren bag sig 
og gik ud og effektuerede lederens be-
slutning. 

Samtidig med at de fysiske rammer  
for ledelsen blev åbnet op, blev der også 
indført en ny, mere åben ledelsesstil på 
skolen. Det nye ledelsessyn kalder skole-
lederne i Hirtshals for ’Ledelse af eksper-
ter’. Skoledistriktsleder Rasmus Vørs 
Carlsen forklarer, hvad der ligger i dette 
begreb. 

”I ’Ledelse af eksperter’ ligger et ledel-
sessyn, som gerne skulle positionere 
medarbejderne som professionelle eks-
perter. Med begrebet vil vi også positio-
nere ledelse som et fag i forhold til det 
traditionelle faglige ledelsessyn.” 

Skoleleder Niels Christian Sunesen, 
der sammen med Rasmus Vørs Carlsen 
og fire andre medlemmer af skolens le-
delsesteam har sin plads i det nye kontor 
på den gamle Hirtshals Skole, uddyber 
tankerne bag deres ledelsesform:

”Grundlaget for den er en respekt for 
professionerne. Bare fordi man har fået en 
stjerne på skulderen, ved man ikke alt. Vi 
har respekt for, at vores medarbejdere er 
dem, der er tættest på kerneopgaven, og 
de skal være med til at træffe beslutnin-
gerne. Den respekt ligger centralt i det.”

Team af professionelle
Når det gælder åbenhed er også Hirtshals 
en by, der har rettet blikket udad. Når 
man kommer til byen højt mod nord i 
Vendsyssel, kan man ikke undgå at blive 
fanget ind af de store færgeanlæg, hvor-
fra skibene går i fast pendulfart til Norge, 
Island og Færøerne.

Hirtshals har også en af landets største 
fiskeriflåder – selv om den de seneste år-
tier er skrumpet voldsomt, ligesom byen 
slås med faldende indbyggertal og fal-
dende børnetal. Det har betydet lukning 
af den ene af byens skoler og sammen-
lægninger af andre skoler i området til 
det nuværende skolecenter.

Ledelsesteamet på Skolecenter Hirts-
hals, som omfatter de tre undervisnings-
steder Hirtshals, Horne og Tornby Skoler, 
er kun to et halvt år gammelt. De be-
gyndte at udforme ideerne bag ”Ledelse  
af eksperter” i januar 2016 – en ledelses-
form, der på mange måder er affødt af,  
at det nu er team og ikke den enkelte  
lærer, som lederen skal forholde sig til. 

”Noget vi har arbejdet meget med er  
at være leder af et team af professionelle 
og af forskellige faggrupper. For at vi kan 
løse den kerneopgave, vi har, så er der 
brug for forskellige faggrupper og forskel-
lige kerneydelser – at være undervisende 

lærer er en af dem, at være pædagog er 
en af dem, at være på rengøringsholdet  
er en af dem, at være leder er en af dem. 
Vi er side om side,” siger Rasmus Vørs 
Carlsen.

Mere gennemsigtighed
En af de eksperter, der mærker det nye le-
delsessyn i dagligdagen på skolen, er læ-
rer og tillidsrepræsentant Jakob Gislund. 
Han og hans kolleger oplever blandt an-
det, hvordan de handlingsanvisninger, 
der tidligere kunne udgå fra ledelseskon-
toret, når en lærer kom med et problem, 
nu er afløst af sparring – eller bolden bli-
ver spillet tilbage til medarbejderen.

”Nu får man jo hatten tilbage! Og får  
at vide, at ’Det lyder interessant. Det er 
nogle gode tanker, I gør jer. Hvad mener I, 
der er det bedste?’ Vi kender jo godt histo-
rien fra gamle dage, når man havde været 
inde med en sag ved inspektøren eller vi-
ceinspektøren og gik derfra med egentlig 
det modsatte af, hvad man håbede og 
mumlede: ’De kender heller ikke en pind 
til vores børn!’” siger Jakob Gislund.

Han foretrækker klart den mere åbne 
ledelsesstil, hvor beslutningerne lægges 
ud til teamene – men han ved også, at 
der blandt nogle af kollegerne har været 
frustrationer undervejs over, at ledelsen 
nu sender problemløsningen tilbage i ar-
mene på medarbejderne.

”Men der er ingen, der kan sige, at  
de ikke føler sig hørt, og at de ikke har 
indflydelse på deres eget arbejde. Og  
det er noget af det, der tæller rigtig højt, 
når man måler trivsel blandt de ansatte,” 
siger Jakob Gislund.

Begrebet ”Ledelse af eksperter” er ikke et, 
vi har overtaget. Det er vores eget ud fra 

en respekt for at medarbejdere er er tættest på 
kerneopgaven, og fordi det fungerer for os.
Rasmus Vørs Carlsen, skoledistriktsleder, Skolecenter Hirtshals
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Niels Christian Sunesen, er heller ikke i 
tvivl om, at den nye ledelsesform er den 
rigtige vej at gå, selv om han understre-
ger, at man endnu ikke er i mål med den.

”Jeg tror og håber, der er blevet mere 
gennemsigtighed i forhold til beslutnin-
gerne, og at der kun bliver foretaget et 
fåtal af de der én-til-én-beslutninger.  
Det ligger der bestemt i det, og det er 
folk også ved at have accepteret og  
være kommet overens med,” siger han.

Teamet styrer
Det har dog heller ikke været en helt 
nem øvelse for ledelsen på Skolecenter 
Hirtshals at lære at afholde sig fra at give 
de hurtige svar, folk somme tider efter-
spørger.

”Jeg kan godt lide at komme rundt, 
når jeg har tid og prøve at ramme pau-
serne og sætte mig ned og snakke om, 
hvordan hverdagen ser ud. Men jeg prø-
ver at holde distancen til de hurtige be-
slutninger. Det ville blive nogle dårlige 
beslutninger på grund af manglende  
indsigt,” siger Rasmus Vørs Carlsen.

”Ledelse af eksperter” handler også 
om tillidsbaseret ledelse, påpeger Niels 
Christian Sunesen. ”Det handler dybest 
set om, at man ikke skal have hånden  
på alt, hvad der foregår. Man skal turde 
vove og turde smide tovværket.” 

Helt konkret er det f.eks. lærerteam-
ene, der styrer vikardækningen, når en 
lærer er fraværende. Hirtshals er et om-

råde med en del udfordrede børn, og læ-
rerne ved, at det for disse børn betyder 
mere, at de møder lærere, de kender 
godt og er trygge ved, frem for en lærer, 
der lige netop kan dække det fag, hvor 
læreren mangler. Så her rykker en af 
klassens egne lærere ud som vikar. 

”Det involverer vi ikke ledelsen i. Det 
er læring, og det er vores bord!” siger Ja-
kob Gislund. Og Niels Christian Sunesen 
bakker op om lærerteamenes beslutning.

”Det er relationen, der sættes i højsæ-
det. Udsatte børn har i særlig grad brug 
for den trygge og den gode relation. Den 
her måde at drive skole på forsøger i 
hvert fald at tilgodese dem i så høj grad 
som muligt.”

Både Rasmus Vørs Carlsen, Niels Chri-
stian Sunesen og Jakob Gislund sætter 
pris på det, de kalder frihed under an-
svar.

”Det positionerer jo ledelse og eksper-
ter side om side. Hvis jeg er ude i et af 
mine årgangsteam, så er vi stort set lige-
værdige i de drøftelser, vi har. Vi har, set 
fra min stol, formået at skabe nogle frie 
rum at diskutere i,” siger Niels Christian 
Sunesen. Og Rasmus Vørs Carlsen er enig.

”Vi er gået fra kontrol til frihed. Vi 
kommer ikke som ledelse til at stille no-
get kontrolsystem op. Det giver slet ingen 
mening i det her perspektiv. Så falder det 
hele,” siger han. 

Karen Lindegaard er freelancejournalist

SKOLECENTER HIRTSHALS

Skolecenter Hirtshals hører under 
Hjørring Kommune. 

Skolecentret omfatter tre under-
visningssteder: Hirtshals, Horne 
og Tornby. Samlet elevtal for sko-
lecentret: 803 elever fordelt på  
0.-9. klasse

Skolecentrets ledelsesteam  
består af i alt otte medlemmer:
 
•  en skoledistriktsleder
•  en skoleleder for hvert af under-

visningsstederne i Horne og 
Tornby

•  to skoleledere for undervis-
ningsstedet i Hirtshals fordelt 
med en skoleder på fase 1 og 2 
(dvs. indskolingen og mellem-
trinnet) og en skoleleder på  
fase 3 (overbygningen) 

•  en pædagogisk leder for SFO
•  en administrativ leder og en  

teknisk-serviceleder, som begge 
er med i den praktiske opgave-
løsning

TID TIL TEAMSAMARBEJDE

På Skolecenter Hirtshals er der 
fast skemalagt tid til, at teamene 
eller ’eksperterne’ kan mødes om 
teamsamarbejdet og reflektere  
og diskutere.

”Vi holder en struktur, så eksper-
terne har mulighed for at mødes 
og være eksperter, så de kan have 
de refleksioner og diskussioner, 
der skal til. Lavpraktisk har vi ske-
malagt tid til at mødes om team-
samarbejdet. Det skal have en ret 
stor del af æren for, at vi er der, 
hvor vi er i dag. Det er folk glade 
for. Man skal ikke forholde sig til, 
om der er noget forberedelse, der 
venter. Det er det sted, hvor man 
tager de snakke”.

”Vi i ledelsen er med fra tid til an-
den, hvis de ønsker det. Så bliver 
det også nemmere at være leder 
af eksperterne, når rummet er  
der hver eneste uge,” siger Niels 
Christian Sunesen, skoleleder  
for overbygningen på Skolecenter 
Hirtshals. 

Det, som jeg kan komme frem  
til ene mand, er ikke nær så  

interessant som det, vi sammen finder 
ud af. Det er fællesskabet, der er med  
til at kvalificere beslutningerne.”
Niels Christian Sunesen, skoleleder, Skolecenter Hirtshals
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Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af Skolelederforeningen kan du få en lønkonto  
med hele 5 % i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder,  
at du får mere ud af dine penge. 

LSBprivat®Løn giver dig 5 % i rente på de første 50.000 kr.  
Og ja, så er der 0 % på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer  

for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5 % på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af Skolelederforeningen – og have  
afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Ring til Lån & Spar: 3378 1992
eller book møde på:  
lsb.dk/skolelederne

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til  
os direkte på 3378 1992 – eller gå på  
lsb.dk/skolelederne og vælg ’book møde’,  
så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880.  
Vi har altid sørget for, at helt almindelige  
mennesker kan gøre bankforretninger på  
ordentlige betingelser. 

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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NOTER

Folkeskoler og musik- og kulturskoler 
øger samarbejdet. Med 3,4 mio. kroner 
i støtte fra Nordea-fonden kan udvalgte 
kommuner og skoler nu tilbyde gratis 
instrumental- og orkesterundervisning.

Det sker som del af et ambitiøst initia-
tiv med titlen ”OrkesterMester”, som 
Nordea-fonden har støttet.
 
Næstformand for Skolelederforeningen 
Dorte Andreas sidder i styregruppen 
for OrkesterMester, der er et partner-
skab mellem Danske Musik- og Kultur-
skoleledere og Skolelederforeningen, 
DR Symfoni Orkestret samt Dansk Mu-
sikskolesammenslutning.
 
Dorte Andreas vurderer, at det er en 
indsats, der i den grad vil komme ele-
verne og skolerne til gavn – og som ge-
nerelt kan inspirere til tættere samar-
bejde mellem folke- og musikskoler 
over hele landet.
 
”Musik har stor betydning for elever-
nes læring i skolen og i livet. Så det er 
fantastisk godt, at vi nu for alvor kan 
komme i gang”, siger Dorte Andreas.

Kodeordene for OrkesterMester er 
spilleglæde, selvtillid, sammenhold og 
skolestolthed, og forskningen fortæller 
også, at musik er en indgang til at øge 
børns empati og evne til samarbejde.

Musik  
for  
folket

Forskning i pædagogisk ledelse skal være let-
tere at omsætte i hverdagen. Det er baggrun-
den for en ny videnspakke ’Viden Om’, som 
skolerne kan udforske på emu.dk. 

Første pakke handler om pædagogisk ledelse 
med fokus på, at elevernes læring skal frem-
mes i alle ledelsesled, da forskning viser, at  
det øger elevernes udbytte af undervisningen. 

Flere pakker i serien er på vej inden for områ-
der som overgang fra grundskole til ungdoms-
uddannelse, skole-hjem-samarbejde og under-
visningsdifferentiering.

Pointen med videnspakkerne er at give overblik 
over relevant forskning om det aktuelle tema 
samt at guide læseren videre, hvis man ønsker 
at arbejde mere dybdegående med forsknings-
resultaterne.

Hver pakke består af:
•  Et vidensnotat, der giver et overblik over  

tilgængelig viden og aktuel forskning.
•  En plakat med hovedpointer fra forskningen.
•  Et udviklings- og selvevalueringsredskab, 

der kan igangsætte en proces lokalt på den 
enkelte skole.

Derudover er der tilkoblet elementer som film, 
speeddrawings, casebeskrivelser, powerpoint-
præsentationer, dialogkort med mere.
 

PÆDAGOGISK 
LEDELSE

DIGITALT
I forbindelse med projektet ’Anvendelse af di-
gitale læringsplatforme og læremidler’ er der 
udviklet en række materialer, også målrettet 
skoleledelsen, som bl.a. består af:

•   Inspirationsmaterialer, der er målrettet  
henholdsvis pædagogisk personale, skole-
ledelse, forvaltning og lærer- og pædagog-
studerende.

•   Forskningsrapporter og en 
introduktion til projektet

•   Materialet er blevet udviklet 
på baggrund af projektet 
’Anvendelse af digitale læ-
ringsplatforme og læremid-
ler’ og bag står Styrelsen for 
It og Læring i folkeskolen, 
der er et samarbejde mel-
lem UVM, KL og Digitalise-
ringsstyrelsen.

I projektet har pædagogisk 
personale og skoleledelse på 
15 skoler fordelt på 11 kommu-
ner i samarbejde med forskere 
udviklet og afprøvet brugen  
af digitale læringsplatforme  
i undervisningen.

Se på www.emu.dk/modul/
anvendelse-af-digitale-
læremidler

Når muligheden for at korte skoledagen af bliver 
brugt i så mange kommuner, så er der reelt tale 
om, at man skiller folkeskolereformen ad,” siger 
Claus Hjortdal, som en kommentar til, at en 
rundspørge fra DR Nyheder viser, at otte ud af 
10 kommuner giver lov til kortere skoledage.

Muligheden for at korte skoledagen af er beskre-
vet i folkeskolelovens paragraf 16b som noget, 
kommunen kan godkende i ”helt særlige tilfælde.

Formanden advarer mod udviklingen: ”16b er ble-
vet til en gummiparagraf, som man kan bruge ef-
ter forgodtbefindende. Oprindeligt var den lavet 
til særlige tilfælde og primært i indskolingen. I dag 
giver kommunalbestyrelsen hele skoleforløb lov til 
at gøre det. Så jeg mener, at vi omgår loven”.

GUMMI
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 BUSINESS LINE 
Whiteboard- og opslagstavler
Stålkeramiske magnetiske whiteboardtavler i topkvalitet  
og eksklusive opslagstavler med naturanodiserede  
aluminiumsrammer og afrundede hjørner.

 Basic Flipover
Ideel til mødelokale eller kontor

Få en Gratis 
gave for hver 
tavle du køber

Få 1 sæt Erik Bagger Nature vase 
og fyrfadsstager for hver tavle 
du køber fra denne side!

Værdi kr. 300,- 

Opslagstavler

Fra kun  

379,-
+GRATIS GAVE

Flipover kun

699,-
+GRATIS GAVE

BEST -
SELLER

• Tavlerne kan monteres vandret såvel som lodret.
• Overfladen er brændt ved 800°C – livsvarig garanti ved normalt brug
• Overfladen er ridse- og slagfast
• Nem og skjult montering

Whiteboardtavler 
Fra kun  

399,-
+GRATIS GAVE

Bestil nemt her lomax.dk/tavler
Gratis levering 

ved køb for min.  
kr. 800,- ekskl. moms

(kr. 1000,- inkl. moms)

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Online
www.lomax.dk

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

E-mail
salg@lomax.dk

TIL VIRKSOMHEDER

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til og med den 1. december

Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.                                                                                                                                              
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  Med sig til skolelederposten på 
Ringkøbing Skole bringer Peter Kold Jensen 
brugbar erfaring fra sportslivet. Han er aktiv 
fodboldspiller, har i mange år været fodbold-
træner på højt plan og har sammen med to 
andre firmaet Let Go, som tilbyder individuel 
fodboldtræning. Efter sin ansættelse som 
skoleleder overlader han dog det praktiske 
arbejde til sine partnere og nøjes med at 
være i firmaets ledelse.

Helt konkret er Peter Kold Jensen sammen 
med sit ledelsesteam ved at indrette et visio-
nært rum på skolen.

”Her er det meningen, at vi skal visuali-
sere, hvordan skolen vil se ud om tre år, fem 
år osv. Det er et effektivt værktøj, jeg har 
med mig fra sportsverdenen. Jeg har en idé 
om, at det er vigtigt at turde være meget kon-
kret, tage imod input fra alle involverede og 
lade tanker om fremtiden være synlige og 
med fremme i hverdagen. For det var det, 
der i første omgang fik os til at blive lærere - 
vi skal kunne se og mærke visioner for frem-
tiden,” siger den nybagte skoleleder. 

Peter Kold Jensen kendte allerede flere af 
sine nye medarbejdere, skolens elever og de-
res forældre, før han tiltrådte jobbet. Han 
var ansat knap et halvt år som afdelingsleder 
for mellemtrinet på Ringkøbing Skole, før 
han søgte jobbet som leder og fik det. 

Hele sit arbejdsliv har Peter Kold Jensen 
vidst, at han ville være skoleleder. 

”Da jeg havde været lærer et års tid, havde 
jeg en masse idéer til, hvordan en skole skulle 
drives. Og hvordan jeg synes, man skal orga-
nisere arbejdet, så alle kan blomstre. Så alle-
rede dengang var jeg klar over, at hvis jeg 
skulle ind og påvirke de faktorer, så var jeg 
nødt til at sidde i ledelsen. Jeg har også mange 
gode og nødvendige år på gulvet med mig.”

Det er lidt ligesom at komme hjem for 
ham, fortæller han. 

For otte år siden måtte Peter Kold Jensen 
nemlig forlade sit job også som afdelingsleder 
på samme skole grundet private omstændig-
heder, der betød, at han skulle arbejde tæt-
tere på hjemmet i Holstebro. Nu er han til-
bage, og der er flere flueben, han kan sætte. 

”Jeg havde en virkelig god tid her. Da jeg 
fik muligheden for det, vendte jeg blikket 
mod Ringkøbing og håbede på, at der op -
stod en mulighed for at komme tilbage. Det 
gjorde der heldigvis. Og skolen havde brug 
for en type som mig, som vil synlig ledelse. 
En leder, som kommer ud blandt personale 
og børn og driver nærværende ledelse,” for-
klarer Peter Kold Jensen, der er uddannet i 
ledelse og bl.a. har arbejdet med special-, 
modtage- og AKT- samt almen-klasser.

”Jeg kan godt lide at stå i spidsen for så 
stor en organisation, som Ringkøbing Skole 
er. Og ligeledes at ledelsesteamet er stort.  
Jeg føler i det hele taget, at jeg er det per-
fekte sted i mit arbejdsliv lige nu”.

Peter Kold Jensen har selv været folkesko-
lelærer i næsten tyve år, og han fortæller, at 
det nok kan tælles på en hånd, hvor mange 
gange han har set ledelsen i klasselokalet.

”Det er en af de vægtige grunde til, at jeg 
gerne vil være skoleleder. Jeg vil gerne foran-
dre tilgangen til ledelse. Ledelsen skal være 
tættere på. Det er vi godt i gang med at 
iværksætte. Så er der nogle ting, som vi ikke 
få ordnet lige så hurtigt, men vi får til gen-
gæld ordnet det vigtigste. Vi er tæt på kerne-
opgaven, og det er magtpåliggende for mig. 
Jeg tror, det også er en af grundene til, at jeg 
fik jobbet, for skolen trænger til det. Det gør 
alle de steder, hvor der ikke er tæt-på-le-
delse,” siger Peter Kold Jensen.

”Det er tillige den vej, det blæser i det pri-
vate erhvervsliv, som jeg jo også har erfaring 
fra. Det handler om at være tæt på og kunne 
mærke efter, hvor personalegruppen og bør-
nene er henne i forhold til at udstikke de rig-
tige retninger.”  

Ringkøbing Skole er den største skole i Ringkø-
bing-Skjern Kommune og har omkring 800 ele-
ver fra 0. til 9. klasse. Har desuden en af kom-
munens tre specialcentre for elever med særlige 
behov samt er modtagerskole for tosprogede på 
7.-9. årgang. Det pædagogiske personale udgør 
105 ud af 120 ansatte. Skoleledelsen består ud 
over skolelederen af fire afdelingsledere, heraf 
er en også viceskoleleder.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

PETER KOLD JENSEN
44 år, skoleleder på Ringkøbing 
Skole, Ringkøbing, fra 1. august.
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ANMELDELSER

TEORIEN 
OM ALT

Ledelse
Alt du behøver at vide

David Pendleton og  
Adrian Furnham Hogrefe 
Psykologisk Forlag (2. udg.) 
306 sider, 304 kr.

 Bogens titel er  
temmelig tillokkende: ”Le-
delse – alt du behøver at vide”. 
Wow! Er det så bare det. Nej 
ikke helt naturligvis, men godt 
på vej.

I bogen beskriver de to for-
fattere, hvordan ledelse i dag 

strækker sig over flere vigtige 
og komplekse områder, som få 
eller ingen kan dække fuld-
stændigt. Der fortælles, hvad 
lederen skal forholde sig til, og 
der gives konkret introduktion 
til baggrunden for nogle af de 
anerkendte teorier og model-
ler, der er for moderne ledelse, 
blandt andet personlighedsmo-
dellen The Big Five og den an-
derkendte test NEO-PI-3.

Bogen består af 10 vel-
skrevne kapitler med teori-
gennemgang, praksiseksem-
pler, cases og en samlet 
konklusion/opsummering  
efter hvert kapitel. 

Dette er meget konsekvent 
og gør hvert kapitel overskue-
ligt. Der er anvendt en strin-
gent metodik i bogen, som gør 
det let at følge med i det ret så 
komplicerede stof. I det sidste 
kapitel oplistes endda en kon-
kret handlingsprogram til  
udførelse af lederskab, som 
beskrevet i de foregående ka-
pitler. Dette kapitel er helt nyt 
i forhold til 1. udgaven. Et par 

interessante emner fra bogen 
vil jeg tillade mig at trække 
frem. 

Nemlig modellen med de 
tre primærfarver og spørgs-
målet om sammenhængen 
mellem intelligens og ledelse. 
Modellen med primærfar-
verne som begreb skal forstås 
metaforisk og som en henvis-
ning til de additive primærfar-
ver, der i lys. Pendelton og 
Furhams påstand er, at når  
de tre lederskabsdomæner  
tilføres, bliver landskabet på 
tilsvarende måde komplet. 

Lederskabet omfatter de  
tre domæner: det strategiske 
(grønt), det relationelle (rødt) 
og operationelle (blåt). Denne 
model er en model over kom-
petencer, og det kunne give 
mening, at forfatterne sam-
menlignede/samkørte med en 
model over præferencer, f.eks. 
Whole Brain teorien af Ned 
Hermann. En sådan sammen-
hæng og skelen til to forskel-
lige modeller vil grangiveligt 
give et meget nuanceret bil-

lede af kompetencer og præfe-
rencer. Og dermed et bredere, 
nuanceret og mere holistisk 
billede af en leder.

Sammenhængen mellem 
 intelligens (høj, forstås) og le-
delse er interessant læsning. 

Forfatterne er langt om-
kring i intelligensbegrebet. 
Gardner, Weisinger og andre 
tages med her. Også Cole-
mans 26 emotionelle intel-
ligenser, organiseret efter  
deres fem domæner. Konklu-
sionen på sammenhængen 
mellem høj intelligens og god 
ledelse må du vente med at 
få, indtil du læst bogen – den 
kan ses på side 212.

Alt i alt en spændende og 
nyttig bog, som bør anskaffes 
af enhver leder og læses igen 
og igen! Risikovurdering: du 
risikerer at blive klogere på  
dig selv som leder!

Knud Nordentoft
Tidligere skoleleder
Senior Advisor
Cph Facilitation

GIV OG TAG
Styrk læringen gennem  
feedback
James Nottingham og  
Jill Nottingham
Dafolo Forlag
194 sider, 688 kr. 

 Denne bog hen-
vender sig til alle, der arbej-
der med elevernes læringspro-
cesser – lærere, pædagoger  
og ledere.

Forskningen peger på, at 
feedback er det bedste læ-
ringsfremmende redskab un-
der forudsætning af, at feed-
backen gives korrekt og er 
knyttet til læringsmål. Forfat-
terne giver i denne bog en 
yderst grundig indføring i, 
hvorfor feedback er vigtig, 
hvordan den gives og hvornår. 
Der sættes fokus på, hvordan 
man på skoleniveau kan ud-
bygge / udvikle en feedback-
kultur – en kultur som kræver 

tryghed og tillid mellem de in-
teragerende parter.

Kapitel for kapitel føres læ-
seren gennem feedbackens 
mange elementer, og der gi-
ves talrige praksisnære ek-
sempler på, hvordan man 
bl.a. ved hjælp af forskellige 
taksonomier og modeller kan 
udvikle en feedbackkultur. 
Bogen viser gennem talrige 
eksempler, hvilken betydning 
”sproget” har i forhold til at 
give feedback til den enkelte 
elev. Bogenes mange illustra-
tioner og forslag til selvreflek-
sion er medvirkende til at 
skabe overblik og forståelse.

At skabe en fælles feed-

backkultur på skolen er alles 
anliggende og ansvar. Bogen 
er en god og anbefalelses-
værdig inspirationskilde og 
”håndbog”. Det er en bog, 
som man bør læse og arbejde 
med på team og skoleniveau. 
Den kan være medvirkende 
til at få skabt et godt afsæt for 
teamets / skolens kompeten-
ceudvikling i forhold til at få 
etableret en feedbackkultur 
på skolen.

Lone Pedersen Hansen
Faglig leder
Hundested Skole
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KRITISK  
KRØNIKE

Søren og Mette i benlås
Anders-Peter Mathiasen

Politikens Forlag 
192 sider, 250 kr.

 Forfatteren, der 
er uddannet historiker og 
dobbelt vinder af Cavlingpri-
sen, er af Danmarks Lærerfor-
ening blevet bedt om at skrive 
en bog om lærerkonflikten i 
2013. Han skriver indlednings-
vis, at han intet kendskab har 
til folkeskolen og heller ikke 
til den konflikt, han er blevet 
opfordret til at skrive om. 
Han drager derfor i eksil med 
en række bøger og en adgang 
til internettet og forsøger her-
fra at grave sig ned i stoffet.

Mathiasen giver bogen un-
dertitlen en kritisk krønike om 
folkeskolen, lærerlockouten 
og New Public Management. 
Han bevæger sig tilbage i egen 
familie og stopper op ved bed-
stefaren, der var tjeneste-
mandsansat skoleinspektør på 
en københavnerskole. I et for-
søg på at beskrive forskellen 
på tiden op til, før og efter læ-
rerkonflikten, fremdrages en 
situation, hvor bedstefaren 
kommer i skudild fra pressen 
for at have straffet en elev, der 
på groveste vis har generet en 
lærer. Bedstefaren bliver nær-

mest en helt i lærernes øjne, 
idet han formår at holde of-
fentligheden væk fra skolen. 
Begivenheden modstilles da-
gens situation, hvor skolen og 
lærerne er fuldt offentligt til-
gængelige. Mathiasens beskri-
velse levner ingen tvivl om, at 
han foretrækker scenariet om-
kring bedstefarens skoletid.

Herefter giver Mathiasen  
en summarisk gennemgang af 
den offentlige sektors udvik-
ling. En skildring, som bliver 
en forfaldshistorie fra midten 
af 1970’erne, hvor den offent-
lige sektors vækst bremses, 
fordi Danmark var på vej mod 
afgrunden og det endda på 
første klasse! Helt galt går det 
ifølge Mathiasen efter Schlüter 
regeringens påbegyndelse af 
en modernisering af den of-
fentlige sektor, der tager sin 
begyndelse i firserne og følges 
op af Nyrup-regeringens valg 
om at følge Finansministeriets 
vej mod New Public Manage-
ment, der af forfatteren omta-
les som NPM-styringen, hvor 
der alene fokuseres på regne-
ark og resultater, mens de 
menneskelige processer er 
uden betydning.

Undervejs omtales den før-
ste store omlægning af lærer-
nes arbejdstid, der fandt sted i 
begyndelsen af 1990’erne efter 
en aftale mellem KL ved Thor-
kild Simonsen og DLF ved 
Martin Rømer. Man kan undre 
sig over, at Mathiasen ikke om-
taler den væsentlige pointe 
ved aftalen, at den kom i stand 
efter et meget stærkt ønske fra 
både lærerne og arbejdsgive-
ren. Lærernes ønske var at af-
grænse deres arbejdstid, og 
KL ønskede at få mere indblik 
i, hvad lærerne brugte ar-
bejdstiden på. To helt modsat 
rettede bevæggrunde, der 

kunne samles i en aftale om at 
finde en måde at opgøre ar-
bejdstiden på.

Via Fogh-regeringens tiltræ-
den i 2001, hvorfra Danmark 
ifølge Mathiasen bliver drevet 
som en forretning med kon-
traktpolitikken og en stærk 
centralisering af magten om-
kring Finansministeriet som 
de væsentligste værktøjer, og 
hvor forretningen skulle effek-
tiviseres gennem nogle opgør 
med især de professionsansat-
tes organisationer, når Mathia-
sen frem til, at der i 2011 blev 
der nedsat en (hemmelig) ar-
bejdsgruppe, der skulle forbe-
rede et opgør med lærernes 
arbejdstid. Arbejdsgruppens 
blev ifølge Mathiasens ano-
nyme kilder præsenteret for 
regeringens øverste ministre 
under et møde den 13. novem-
ber 2012, og KL skulle her 
have fået regeringens støtte til 
at gå hele vejen. Mathiasen be-
skriver ikke, hvad hele vejen 
betyder, men der lægges op 
til, at der bliver indgået en af-
tale om konkret udmøntning 
af en lockout mellem regerin-
gen og KL, hvilket naturligvis 
er i strid med tankerne bag 
den fri forhandlingsret.

På den baggrund når Mathi-
asen frem til en beskrivelse af 
det efter hans opfattelse ikke 
eksisterende forhandlingsfor-
løb mellem KL ved Michael 
Ziegler og LC ved Anders 
Bondo. Mathiasen beskriver 
også sammenhængen mellem 
en finansiering af en kom-
mende folkeskolereform og 
en effektivisering af lærernes 
arbejdstid. På baggrund af det 
materiale, der bringes i bo-
gen, er det tydeligt, at for-
handlerne ikke var i nærhe-
den af at nå hinanden. Det 
var også temmelig tydeligt  

udadtil dengang.
Mathiasens sympati er dog 

ensidigt på lærernes side, og 
der stilles ingen opklarende, 
endsige kritiske spørgsmål til 
DLF’s formand, og der anlæg-
ges ingen kritiske vinkler på 
DLF’s formandens ageren. Der 
refereres fx til den aftale gym-
nasielærerne/AC på samme tid 
vedtog, og hvor de blev beløn-
net med en lønstigning på ca. 
6 %. Det kunne her have været 
naturligt at spørge DLF’s for-
mand, hvordan han turde 
undlade at indgå en aftale, der 
kunne give den gennemsnit-
lige lærer en årlig lønstigning 
på måske 25.000 kr.

For personer, der fulgte 
med i konfliktforløbet, inde-
holder bogen intet nyt bortset 
fra et udsagn fra SF’s tidligere 
formand Annette Vilhelmsen 
om, at lærerlockouten var re-
geringens beslutning. Des-
værre får man ikke belyst det 
helt centrale og meget princi-
pielle spørgsmål om den frie 
forhandlingsret under den 
danske model, og bogen ind-
frier derfor ikke de forventnin-
ger, man måske kunne have. 
Men måske skal man skrive  
sig bag øret, at Mathiasen har 
valgt krønikeformen, og der 
således ikke er tale om en 
fremstilling funderet på bl.a. 
analyse og kildekritik. Jeg sy-
nes ikke bogen indeholder 
meget nyt for folkeskoleken-
dere, men mest henvender sig 
til dem, der måtte være vred 
på udviklingen i Danmark og 
ser New Public Management 
med Finansministeriet i spid-
sen som den store synder.

Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen og Kaløvigskolen
Aarhus Kommune
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CULTURE 
CLUB
Det vi ved om
Professionelle  
læringsfællesskaber
Lars Qvortrup
Dafolo Forlag  
82 sider, 280 kr. 

 I denne lille bog i 
serien ”Det ved vi om” giver 
Lars Qvortrup et indblik i, 
hvad der er befordrende for 
den enkeltes udvikling, læ-
ring og trivsel. 

Bogens meget forsknings-
baserede tilgang peger på, at 
de bedste resultater opnås, 
når hele skolen arbejder ud 
fra en fælles kultur for læring. 
En kultur, der er skabt i et 
fællesskab mellem alle aktø-
rer, og som er baseret på den 
nyeste forskning inden for 
området. Elevens udvikling, 
læring og trivsel er et kollek-
tivt anliggende for alle.

Med afsæt i diverse interna-
tionale forskningsresultater, 
forsøger Lars Qvortrup at 
stille skarpt på, hvad der ken-
detegner professionelle læ-
ringsfælleskaber. Dels ved at 
kortlægge og definere, hvad 

et professionelt læringsfælles-
skab er, hvorfor det er hen-
sigtsmæssigt at organisere  
arbejdet i professionelle  
læringsfælleskaber og ikke 
mindst, hvordan man arbej-
der i disse. 

Den privatpraktiserende 
lærer er ”død”, i stedet er det 
i det professionelle lærings-
fælleskab mellem alle skolens 
aktører, at de bedste rammer 
for videndeling, fælles reflek-
sion og udvikling af lærepro-
cesser kan finde sted. Det er, 
når dette fælles arbejde i sko-
lens team fungerer, at de bed-
ste udviklingsmuligheder 
etableres.

En professionel læringskul-
tur bør støttes af såvel forvalt-
ning som skoleledelse. Der 
skal skabes rum og rammer 
for teamets professionelle 
samarbejde og udvikling af 

praksis, og ledelsen skal facili-
tere processer, der kan være 
medvirkende til at skabe en 
fælles professionel læringskul-
tur, hvor alle skolens aktører 
bringes i spil, og hvor alle har 
kendskab til den forskningsba-
serede viden på området. 

En professionel læringskul-
tur er baseret på en kultur, 
hvor alle arbejder sammen 
mod et fælles mål: Elevernes 
udvikling, læring og trivsel.

Denne bog er hurtigt læst, 
men den giver anledning til 
mange refleksioner over egen 
praksis. Det er en bog, som 
enhver skoleledelse bør læse 
og drøfte i eget team.

Lone Pedersen Hansen
Faglig leder
Hundested Skole

Skolelederforeningen og 
Plenum ønsker alle en god 

december og når I kommer dertil 
en god jul og et godt nytår!
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!

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

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

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

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

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

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

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

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

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

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
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@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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Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,  
blandt andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger 
med. Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne 
eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. 
Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er 
nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om 
risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Et forsikringsfællesskab for dig, 
der samarbejder både opad, nedad og udad.
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Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

Didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

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

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

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

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

Professionelle læringsfælles-
skaber og fagdidaktisk viden
Undervisning og læring
Thomas R. S. Albrechtsen (red.)
Dafolo

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

Læring i praksis
Ole Lauridsen
Aarhus Universitetsforlag

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

Effektiv planlægning og vurdering
Læring med mål og kriterier i 
skolen
Henning Fjortoft
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, 
Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

Når professioner samarbejder
Praksis med udsatte børn og unge
Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Samfundslitteratur

På ulige fod
Etniske minoritetsbørn som et 
skoleeksempel
Christian Horst
Aarhus Universitetsforlag

Samskabelse og Capacity 
Building i den offentlige sektor
Hanne Kathrine Krogstrup
Hans Reitzels Forlag

Det skrøbelige ansvar
Lilli Zeuner, Merete Watt Boolsen, 
Rikke Schwartz
Hans Reitzels forlag

Lærerens relationskompetence
Kendetegn, betingelser og 
perspektiver
Louise Klinge
Dafolo

Robusthed
En redskabsbog for 
professionelle og forældre
Poul Bundgaard Bak (red.)
Klim

Om karaktergivning
Hvorfor og hvordan (2. udgave)
Signe Holm-Larsen, 
Niels Plischewski
Dafolo

Den kritiske leder
Ledelse for læring
Tanja Holmegaard Bjørn, 
David Cooperrider m.fl
Dafolo

Undervisning mellem hensigt 
og uforudsigelighed
Undervisning og læring
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

Lige ud af hovedet og uden bog
Sådan bliver du verdens bedste 
historiefortæller
Jens Peter Madsen
Forlaget Underskoven

Evaluering
Af læring, undervisning 
og uddannelse
Michael Andersen, 
Bjarne Wahlgren, Jakob Wandall
Hans Reitzels Forlag

Læringscentrets 
forvaltningsledelse
Ledelse for læring
Robert J. Marzano,  
Timothy Waters
Dafolo

Målorienteret undervisning 
i skolen
Redskaber og inspiration 
til praksis
Undervisning og læring 
i praksis
Rene Aistrup
Dafolo

Diagnoser og læring
Terje Overland
Dafolo

Spørgsmål og interaktion  
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt 
når ud til eleverne
David Mitchell
Dafolo

Den blinde vinkel
Lederens største udfordring
Mette Villemoes Ponty
Gyldendal

Fire-dimensional uddannelse
Kompetencer til at lykkes i
det 21. århundrede
Undervisning og læring
Charles Fadel, Maya Bialik, 
Bernie Trilling
Dafolo

Datainformeret ledelse
Ledelse for læring
Amanda Datnow, 
Vicki Park
Dafolo

Den finske skole
Hvad kan vi lære af Finlands 
undervisningsformer
Pasi Sahlberg
Hogrefe
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Nyt! Nyt! Nyt!

Dansk til
indskoling

Prøv Danmarks største 
grammatikportal gratis

Ring til os nu på 6612 6000

En del af Ordbogen.com
grammatip.com

Grammatip - Danmarks 
største sprog- og 
grammatikportal

Grammatik, stavning og sprogtræning på dansk, 
engelsk, tysk og fransk.

Online staveprøve og læseprøve (dansk) samt træningsøvelser 
til FP (engelsk og tysk).

Individuel læring - øvelser kan tildeles klassevis eller til enkelte elever.

Statistik, som giver indblik og overblik, når du skal følge dine 
elevers progression.

Øvelser tildeles, løses og rettes automatisk online.

Adgang overalt via UNI-Login.

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,  
blandt andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger 
med. Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne 
eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. 
Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er 
nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om 
risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Et forsikringsfællesskab for dig, 
der samarbejder både opad, nedad og udad.
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MOD
STJERNERNE

ÅRSMØDE 2017 // Ekstraordinært repræsentantskabsmøde // En skoleleders dag // Ledelse af eksperter
Folkeskolen. Vores. Hele livet // Bedre veje til uddannelse og job // Kursus for nye skoleledere

MÅNEDENS TWEET
@Jakob Bonde @formand_DSE: Ja tak 

til en skoledag, der er spændende og 
varierende, nej tak til en der ikke er. 
Om det er til kl 14 eller kl 15 er ikke 

det vigtige #skolechat #dkpolS KO L E L E D E R F O R E N I N G E N S  M AG A S I N  •  N R .  7  •  N OV  2 0 1 7

Da Dak Wichangoen var kokkeelev, væddede 
de andre om, hvornår hun ville knække. Men 
hvad, de ikke vidste, var, at stædigheden har 
løbet med utæmmelig styrke i familiens blod
årer i generationer. I dag er hun køkkenchef 
på Kiin Kiin, og så længe hun er der, SKAL 
michelinstjernen falde hvert år.
s. 10

Praksisnær ledelse med fokus på elevers læring. 
Styrk dialogen med data fra 
besøg i undervisningen.

Læringsfokus.nu bruges som redskab til at indsamle data 
under observationer i klassen. Bemærkninger og data gem-
mes med baggrund i interview med tilfældigt valgte elever. 
Efterfølgende kan data vises på både app og websted. 

Analyser og brug data

Viden om læring

Hent app’en og prøv en demo allerede nu - 
læs mere på læringsfokus.nu 

Tilmeld dig kursusdag på læringsfokus.nu
(Rabat ved samtidig bestilling af abonnement)

NYT
VÆRKTØJ

Elevernes svar bidrager med viden indenfor områder, som 
forskning viser har stor betydning for læring. De indsamlede 
data kan med fordel anvendes i efterfølgende læringssam-
taler med underviseren. Her kan data analyseres og drøftes 
med henblik på fælles læring.

De indsamlede data kan anvendes til at give et overblik 
over læringsfokus på hele skolen. Med dette overblik 
kan skolen træffe strategiske valg af indsatser i forhold 
til afdelinger, årgange, fag, team og undervisere.

læringsfokus.nu

S
K

O
L

E
L

E
D

E
R

F
O

R
E

N
IN

G
E

N
S

 M
A

G
A

S
IN

 • N
R

. 7 • N
O

V
 2

0
17

149565_Plenum_7_17.indd   1-3 15/11/17   10.48


