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Ny medlemsundersøgelse  
om ledelsesvilkår 
Skolelederforeningen har i januar-marts 2015 gennemført en stor 
medlemsundersøgelse og analyse af, hvordan landets skoleledelser 
oplever de ledelsesvilkår, de tilbydes og arbejder under. 

Undersøgelsen fokuserer på skoleledernes arbejds- og ledelsesvilkår i 
en tid, hvor reformens implementering med, hvad den indebærer, er i 
fuld gang. Også nye måder at tilrettelægge arbejdstiden er i vej. Inklu-
sionsopgaven er stor, og skole- og ledelsesstrukturerne ændres. 

I en tid, hvor skolelederne af alle forskere, kommentatorer, politikere 
m.fl. udråbes til at være afgørende for implementeringen af skolerefor-
men m.m. og det kvalitetsløft, der er krav om, at skolen / elevernes læ-
ring skal have. Det er den gode skoleledelse, der gør forskellen.

Og i en tid, hvor skolelederne er pressede på tid og opgaver, og hvor 
kvalitet i skolen er afhængig af kvaliteten af skoleledelsen, hvilket ikke 
er til stede uden rimelige vilkår for ledelsesudøvelsen.  

I den nye undersøgelse bliver skolelederne spurgt detaljeret ind til de-
res arbejdstid, opgaver, resurser, relationer, handlemuligheder, relati-
oner, oplevelse af egen situation mv. 

Målet for foreningen er at få overblik over, hvordan medlemmerne op-
lever deres ledelse- og arbejdsvilkår, arbejdstid, opgaver, resurser – og 
på den baggrund få synliggjort skoleledernes arbejdsforhold samt 
sætte initiativer i gang for støtte medlemmerne i deres arbejde. 

Valid og repræsentativ undersøgelse 

Med 1.511 besvarelser ud af ca. 3.600 medlemmer (42 %) er undersø-
gelsen særdeles repræsentativ, ligesom deltagergruppen svarer til for-
eningens medlemssammensætning med hensyn til stilling, køn, alder, 
geografi – og er sammenlignelig med tidligere undersøgelser. 

Undersøgelsen består ud over en kvantitativ del af en kvalitativ del 
med uddybende besvarelser til bestemte spørgsmål samt en række 
personlige interviews – hvor der spørges ind, bliver sat kød og blod på 
tallene og kan identificeres særlige problemstillinger/cases.

Hvor gammel er du?

Hvilket køn?

Din position i kommunen

10 % 

33 % 

39 % 18 %

43 %

57 %

64 % 

34 % 

1 % 

10 % Under 40 år

33 % 40-49 år

39 % 50-59 år

18 % 60 år og derover

43 % Kvinde

57 % Mand

64 % Mellemleder

34 % Øverste leder

1 % Andet
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Hovedresultater af undersøgelse
I undersøgelsen er der både negative og positive signaler og nogle 
midt i mellem. Besvarelserne falder dermed i tre kategorier: 

 Undersøgelsen viser, at rigtig mange skoleledere har 
alt for travlt. De er underbemandet med en særdeles 
lang arbejdsuge og en meget høj arbejdsbelastning. 

 Der er desuden en række gråzoner, der indikerer, at 
arbejdet som skoleleder er på kanten af det tålelige, 
og at der er opgaver, der ikke giver mening. 

 Motivationen er dog intakt, idet de fleste skoleledere 
overvejende er tilfredse med deres lederliv og har et 
godt samarbejde med parter i og omkring skolen. 

Skolelederne går på med krum hals, reformen m.m. implementeres, 
og skolelederne – det ved foreningen fra møder, tilbagemeldinger og 
andre undersøgelser – er som regel positive over for fornyelse, bakker 
helhjertet op om reformen og andre ændringer … så godt, MEN: 

Kvalitet i ledelsen er lig med kvalitet i skolen, og Skolelederforeningen 
vurderer, at den nye undersøgelse klart viser, at vilkårene for at udøve 
skoleledelse er utilfredsstillende.

Der er ikke ledelseskraft og bemanding nok til at, at reformen bringes 
gennem med succes, og at skolen får det kvalitetsløft, der ønskes, så 
flere elever lærer mere. Der er behov for en forbedring af vilkårene,  
ikke kun for ledelsens/ledernes skyld, men for skolens skyld.

Skoleledernes vilkår forringes som følge af fortsatte besparelser og om-
struktureringer, parret med at opgavemængde og ansvar med reform, 
ny arbejdstid m.m. er steget. Endelig kan man sammenlignet med tid-
ligere undersøgelser se, at det går i den forkerte retning.  

”God ledelse 
er afgørende 
for at nå de 
ambitiøse 
mål med 
reformen” 
Christine Antorini

RØD

GUL

GRØN

”Skolelederne 
er velfærds
statens  jedi
riddere”
Bjarne Corydon
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Skolelederforeningen anbefaler

På baggrund af medlemsundersøgelsen, peger Skolelederforeningen 
på, at det er nødvendigt med:

Ledelseskraft for at sikre kvaliteten i folkeskolen

• Alle kommuner skal sikre tid til ledelse. Der er behov 
for strategisk, analytisk, administrativt, økonomisk, 
didaktisk, pædagogisk ledelse – og ledelse helt tæt på! 
Forskningen tydeliggør, at ledelse tæt på undervisnin-
gen og elevernes læring har afgørende betydning for 
progression og resultater. Samtidig viser undersøgel-
ser, at vi i Danmark har et efterslæb i forhold til ledel-
se tæt på. Opgaven skal dermed opprioriteres.

• Nedlæggelsen af lederstillinger må stoppe nu. I de sene-
ste år er antallet af skolelederne reduceret voldsomt. I 
samme periode er krav og forventninger til skoleledel-
serne øget. Inklusion, reform og ny arbejdstid er ek-
sempler på store nye opgaver. Og udviklingen i skole-
ledernes belastning og arbejdstid er steget meget. 
Med andre ord går udviklingen i den forkerte retning, 
og det har konsekvenser for folkeskolen.

Fælles ansvarlighed for folkeskolens udvikling

• En fælles skole skal have samme høje kvalitet. Det er 
ikke rimeligt, at elever et sted har væsentlig bedre 
kvalitet i deres skolegang i forhold til andre steder, 
blot fordi deres skole er placeret i en kommune med 
de nødvendige resurser til skolerne og ledelsen af 
dem. Selvstyre, lokalt demokrati og lokal indsigt samt 
prioriteringer er godt, men skoleledernes oplevelse af 
forskellene i vilkår og prioriteringer kalder på øget 
opmærksomhed.  

• Skoleledelserne skal have ordentlige vilkår. Skoleleder-
ne tager ansvar og er meget motiverede for at højne 
folkeskolens kvalitet – men de kan ikke gøre det alene. 
Det skal fra politisk hold lokalt sikres, at alle parter i 
og omkring skolen bidrager til, at folkeskolen løftes og 
til, at skoleledelserne understøttes i deres arbejde. 
Signalerne i undersøgelsen skal tages alvorligt, herun-
der at mange skoleledere er alt for presset på tid og 
arbejdsmængde.

”Skolelederne 
og deres 
kompetencer 
er afgørende 
for den nye 
skole”
Anna Mee Allerslev

”Skole  
re formens 
succes står  
og falder med 
lederne” 
Andreas RaschChristensen



5 Skolelederforeningen / Medlemsundersøgelse om ledelsesvilkår 

Skoleledelse i det røde felt 
Skolelederne er overbebyrdede. Foreningen ved fra tilbagemeldinger 
især i de sidste 1½ år fra lokalformænd og medlemmer, at det er en 
barsk virkelighed at være leder i skolen. De knokler, samtidig med at 
ledelseslaget i mange kommuner skrælles ned til færre ledere.

52 % af skolelederne melder i undersøgelsen, at de oplever stress i pe-
rioder, og en tredjedel (32 %) angiver, at deres arbejde går ud over pri-
vatlivet.

Dette fremmer ikke kvaliteten i 
skole ledelsen, kvalitetsløftet af 
 skolen, reformens succes m.m. 
Selv om skolelederne i inter-
viewene mest peger på, at de har 
travlt, ikke at de er stressede. 

Til gengæld er vilkårene på andre 
parametre helt utilfredsstillende, vurderer foreningen. Således viser 
undersøgelsen, at lederjobbet er præget af meget lange arbejdsdage, 
meget høj belastning og dårlige muligheder for delegering.

Skolelederne under massivt pres 

Der en række alvorlige udfordringer. Undersøgelsen viser konkret, at 
24 % (altså ca. en fjerdedel) af lederne sjældent eller aldrig kan nå deres 
opgaver, mens 59 % sommetider kan nå deres opgaver og 17 % kan al-
tid. Tiden slår altså dårligt til, og arbejdstiden er alt for høj.

Nu har skoleledere ikke nogen højeste arbejdstid, men må selv søge at 
få tilpasset sin arbejdsuge, så den rammer 37 timer. Men Skoleleder-
foreningen mener, at undersøgelsen indikerer, at der er behov for at 
tage skoleledelsens arbejds- og ledelsesvilkår meget mere alvorligt. 

Således arbejder 23 % af skolelederne mere end 51 timer i gennemsnit/
uge, mens hovedparten arbejder mellem 38 og 50 timer om ugen. Det er 
en markant stigning i forhold til tidligere undersøgelser. 

Mit arbejde tager så meget af 
min energi, at det går ud over 
mit privatliv

5 % Hele tiden

32 % En stor del af tiden

56 % Lidt af tiden

7 % På intet tidspunkt

7 %

32 %

56 %

5 %

Jeg kan nå mine opgaver

17 % Ja, altid

59 % Somme tider

20 % Sjældent

4 % Næsten aldrig/aldrig

20 %

4 %
59 %

17 %

Hvis jeg skulle opgøre min 
gennemsnitlige arbejdstid pr. 
uge, vil jeg mene, at jeg arbejder

0 % under 37 timer

2 % 37 timer

36 % 38-45 timer

39 % 46-50 timer

16 % 51-55 timer

7 % over 56 timer

0 % Jeg arbejder deltid/andet

0 %
0 %

2 %

36 %

39 %
16 %

7%

”Der mangler tid 
til nærværende 
og intervene
rende ledelse” 
Skoleleder

RØD
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Belastningen er så høj, at det er bekymrende, hvis den udvikling fortsæt-
ter.  Bekymrende for de enkelte skoleledere og de skoler, ledelserne 
står i spidsen for. Uden tid, resurser og fokus tabes det strategiske over-
blik, og der vil ikke kunne leveres den kvalitet, der efterspørges.

Ledelsens arbejdsvilkår må være tålelige

Der er efter Skolelederforeningens mening et tydeligt behov for at få 
taget en alvorlig drøftelse og gerne nogle beslutninger om skoleledel-
sens arbejdsopgaver, arbejdsbelastning og arbejdstid.

Standardsvaret til pressede ledere er ofte, at man kan delegere. Men 
undersøgelsen viser, at det ikke er så nemt som sagt. Således angiver 
37 % af skolelederne, at det er vanskeligt at uddelegere opgaver, 49 % 
kan i nogen grad og 13 % kan i meget høj/høj grad.

Desuden angiver mange skole-
ledere, at resurserne til at imple-
mentere reform og andre ændrin-
ger i skolen er utilstrækkelige. Så-
ledes angiver 40 %, at skolens re-
surser ikke er tilstrækkelige i 
forhold til at at løfte skolerefor-
men, 50 % i nogen grad og 10 % i 
høj/meget høj grad. 

At ansvaret for skolerne er decen-
traliseret til kommuner/skoler, er 

efter Skolelederforeningens vurdering stadig det rigtigste, for opgaver-
ne løses bedst tæt dér, hvor de er. 

Men det siger sig selv, at en for stor ujævnhed i de resurser, kommuner-
ne bruger på skolen, ikke harmonerer med den nationale satsning og 
det fælles løft, reformen er udtryk for. Det kan skabe en meget uens-
artet skole de kommende år, hvis økonomi og vilkår er forskellige.

Under de gældende rammer er 
det muligt at uddelegere nogle 
af mine opgaver til andre

Resurserne på min skole er i dag 
tilstrækkelige i forhold til at 
løfte folkeskolereformen

2 % Ja, i meget høj grad

11 % I høj grad

49 % I nogen grad

33 % I ringe grad

4 % Nej, slet ikke

1 % Ved ikke/ikke relevant

1 % I meget høj grad

9 % I høj grad

50 % I nogen grad

31 % I ringe grad

9 % Nej, slet ikke

2 %
2 %

11 %
49 %

33 %

4 %

1 %

9 %

50 %

31 %

9 %

”Jeg har et 
udmærket 
privatliv, bortset 
fra jeg kommer 
helt død hjem 
hver aften” 
Skoleleder
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GUL

Skoleledelse i det gule felt 
Undersøgelsen viser, at det kniber for skolelederne med at indfri de 
krav, der stilles. Hele 59 % af skolelederne angiver, at de i ringe eller no-

gen grad kan indfri de nye krav, re-
formen stiller til rollen som leder, 
mens 40 % dog siger, at det kan 
de i høj/meget høj grad.

Det er bekymrende. Desuden er 
man delt i spørgsmålet om kom-
mune og ledelse har et fælles billede 
af, hvad der skal/bør ske. Det er 
altså forskelligt med kommunika-
tionen/dialogen.

Skolelederne melder, at de får op-
bakning fra forvaltningerne. Men konkret har ca. 70 % inden for de 
sidste to år ikke fået lagt en individuel udviklingsplan, og ca. 30 % har i 
de sidste to år ikke haft en lederudviklingssamtale. 

Ulige vilkår, kommunerne driver skole på

Noget tyder – ud fra de personlige kommentarer i undersøgelsen og 
de opfølgende interviews – på, at der er store forskelle på kommuner 
og skoler mht. vilkår. Det er det halvfulde eller halvtomme glas... 

Naturligt nok, men ikke holdbart, 
hvis skolen skal sikres et ensartet 
kvalitetsløft under en ensartet le-
delse. Der tegner sig en ujævn ud-
vikling af skolen de kommende 
år, hvor man ikke kan garantere, 
at alle elever får samme tilbud om 
kvalitet i læring og udvikling. 

Desuden angiver 2 ud af 3 skole-
ledere (63 %), at de oplever, at 

fremtidsudsigterne for folkeskolen i deres kommune kun i nogen eller 
mindre grad er gode. Det er ikke godt nok. 

Jeg kan indfri de nye krav som 
folkeskolereformen stiller til min 
rolle som leder

Jeg oplever, at der er synlig 
sammenhæng mellem indsats 
og  anerkendelse

Jeg er pålagt opgaver, som jeg 
ikke kan se meningen med

5 % I meget høj grad

35 % I høj grad

50 % I nogen grad 

9 % I ringe grad 

1 % Nej, slet ikke 

7 % Ja, i meget høj grad

27 % I høj grad

39 % I nogen grad

21 % I mindre grad

6 % Nej, slet ikke

1 % Ved ikke

33 % Ja

50 % Nej

17 % Ved ikke

5 %

7 %

35 %

27 %

33 %

50 % 17 %

50 %

39 %

9 %

21 %

6 %

1 %

1 %

”Jeg er SELV 
ansvarlig for mit 
psykiske arbejds
miljø. Var jeg ikke 
tilfreds, ville jeg 
finde et nyt job”  
Skoleleder

”Jeg har nogle 
gange fornem
melsen af, at  
arbejdsmiljø
reglerne gælder 
for alle andre  
end lederne”  
Skoleleder
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Ledelsesrummet er der, men overfyldt

Skolelederne har indflydelse på eget arbejdsliv. Men 44 % oplever i 
mindre grad eller slet ikke, de har indflydelse på relevante politiske tiltag 
og indsatser. 11 % angiver, at de har det i høj grad og 40 % i nogen grad. 

Det er det politiske niveau, der 
rammesætter og beslutter. Men 
ud fra de personlige kommenta-
rer og interviews antydes det, at 
forstyrrende forespørgsler fra det 
politiske niveau og bureaukratiske 
og meningsløse opgaver (33 % an-
giver dette) dræner energi. 

Skolelederne er også sårbare over 
for omstruktureringer og nedskæ-
ringer i skolevæsenet/ledelsen, 

der mindsker ledelseskraften. Endelig angiver 60 %, at deres indsats 
ikke nyder anerkendelse. 

Skoleledelsen og forvaltningen  
i min kommune har et fælles 
billede af, hvad god skoleledelse er

Jeg oplever fremtidsudsigterne 
for folkeskolen i min kommune 
som gode

8 % Ja, i meget høj grad

32 % I høj grad

40 % I nogen grad

11 % I mindre grad

3 % Nej, slet ikke

6 % Ved ikke

4 % Ja, i meget høj grad

29 % I høj grad

48 % I nogen grad

15 % I mindre grad

3 % Nej, slet ikke

8 %

29 %

4 %

32 %

40 %

6 %

11 %
3 %

48 % 48 %

3 %

”Der er en 
stigende følelse af 
at blive 
nikkedukker til 
politiske og 
administrative 
beslutninger”  
Skoleleder
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GRØN

Skoleledelse i det grønne felt 
Undersøgelsen viser også, at skolelederne er glade for deres lederliv, 
de er gode til at samarbejde og for over halvdelens vedkommende op-
lever de, at de har indflydelse på eget arbejde. 

Således trives 55 % af de adspurgte 
godt/meget godt i deres lederliv, 
28 % trives, mens 15 % trives min-
dre godt, og 1 % ikke trives. Især 
samarbejdet med eget ledelses-
team og medarbejderne vurderes 
at have betydning for skoleleder-
nes trivsel i arbejdet.  

Arbejdsglæden er altså til stede, 
men som om det ses af undersø-

gelsen i øvrigt krakelerer det billede. Den melder som nævnt også om 
en vis træthed blandt skolelederne, om en lang arbejdsuge, at de ikke 
når opgaverne, for meget bureaukrati og resursemangel. 

I tidligere undersøgelser (fx Operate august 2013 og Mandag Morgen 
forår 2014) har vurderingen af egne vilkår og trivsel været mere positi-
ve.  Det er altså relativt gået tilbage på disse parametre.

Samarbejde og dialog afgørende for succes

Skolelederne oplever, de har et godt samarbejde i forhold til deres le-
delsesteam – det mener 87 %, at de altid eller ofte har. Kun 1 % angiver, 
at ikke fungerer. Også 2 ud af 3 (64 %) melder, at de har en tydelig op-
gave- og ansvarsfordeling i deres team. 

På samme måde melder største-
delen af skolelederne, at samar-
bejdet i kommunens ledernetværk 
fungerer godt (73 % altid/ofte), 
med deres nærmeste leder (84 % 
altid/ofte), med lærernes TR (85 % 
altid/ofte) og at de får støtte/spar-
ring fra ledelsen i forvaltningen  
(70 % altid/ofte).

Hvilken sætning synes du, 
beskriver dig bedst lige nu

Hvilke forhold har størst 
betydning for din trivsel?

17 % 

17 % Jeg trives meget godt i mit lederliv

38 % Jeg trives godt i mit lederliv

28 % Jeg trives i mit lederliv

15 %  Jeg trives mindre godt i mit lederliv

1 % Jeg trives ikke i mit lederliv

38 % 

28 % 

15 % 

1 %

15 % Jeg har kompetencerne til at udføre 
de opgaver, jeg har ansvaret for

14 % Jeg har udviklingsmuligheder, der 
giver engagement og motivation

57 % Jeg har et godt samarbejde med mit 
ledelsesteam og med mine 
medarbejdere

8 % Jeg har indflydelse på de ændringer, 
der er i vilkårene for skoleledelse

6 % Andet – her er uddybende 
personlige besvarelser

15 %

14 %

57 %
8 %

6 %

”Er faktisk rigtig 
glad for mit job, 
men bl.a. de 
mange timer og 
administration 
slider”  
Skoleleder

”Mit arbejde er 
min hobby og det 
har naturligvis 
sin pris, men jeg 
føler mig 
privilegeret”  
Skoleleder
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Råderum og tillid er vigtige ledelsesvilkår

85 % af skolelederne oplever, at de i meget høj grad/høj grad har ind-
flydelse på egne opgaver, som de har ansvaret for (14 angiver i nogen 
grad og 1 pct. i mindre grad).

75 % oplever i meget høj grad/i 
høj grad at have beslutningskom-
petence til at udføre de opgaver, 
som de har ansvaret for. 54 % at 
de selv kan tilrettelægge deres ar-
bejdsopgaver, 44 % dog at det kun 
er somme tider. Det sidste anty-
der, at der er en gråzone vedrø-
rende arbejdstilrettelæggelsen, jf. 
forrige afsnit.

45 % Altid 

42 % Ofte 

9 % Somme tider 

1 % Sjældent

1 % Aldrig/næsten aldrig

1 % Ved ikke/ikke relevant 

48 % Altid 

37 % Ofte

9 % Somme tider

2 % Sjældent

1 % Aldrig/næsten aldrig

2 % Ved ikke/ikke relevant

40 % Ja, i meget høj grad 

45 % I høj grad

14 % I nogen grad

1 % I mindre grad 

0 % Nej, slet ikke

0 % Ved ikke

Samarbejdet i mit ledelsesteam  
er tilfredsstillende

Jeg har indflydelse på, 
hvordan jeg udfører de 
opgaver, jeg har ansvaret for

Jeg har et godt samarbejde 
med lærernes TR

45 %

40 %

48 %

42 %

45 %

37 %

9 %

14 %

9 %

1 %

1 %

2 %

0 %

1 %
2 %

”Arbejdet kan 
æde mig med hud 
og hår, men jeg 
har lært ikke 
altid at være den 
pæne”  
Skoleleder
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Supplerende data og baggrund 
Denne nye, store undersøgelse af skoleledernes arbejds- og ledelses-
vilkår viser flere ting. Vigtigst er, at de fleste skoleledere er glade for de-
res arbejde og fungerer, men også at de arbejder mere og mere, ja alt for 
meget, og at det er bekymrende, hvis den udvikling fortsætter.

Skal skolereformen med alt det den indebærer, inklusionsopgaven og 
den øvrige omstilling af skolen lykkes, skal der være en vis ensartet-
hed i indretningen og finansieringen af det danske skolevæsen. 

Vi må i højere grad kunne garantere, at alle elever får samme tilbud om 
kvalitet i læring, udvikling og trivsel. 

Hver 7. skoleleder skåret væk 

En undersøgelse, foreningen gennemførte i efteråret 2014 på basis af 
tal fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KLR-net), viste, 
at der siden 2010 er forsvundet 15 % af skolelederne. Det er flere end 
skolesammenlægninger og faldende elev- og lærertal kan forklare. 

I samme tidsrum er elevtallet faldet med ca. 2,5 %. Så tendensen de se-
nere år er store nedskæringer i ledelsesbemandingen i kommunernes 
skolevæsener. På trods af reform, ny arbejdstid, inklusion m.m. 

Det er særligt ændringer i skolestrukturer og herunder ledelsesstruk-
turer, der giver færre resurser til ledelse.

Alt tyder på fortsatte nedskæringer. Så Skolelederforeningen vil adva-
re mod fortsatte omstruktureringer i skolevæsnerne, der indebærer 
nedskæringer i skoleledelserne. 

Det system, vi har i dag, giver kommunerne store friheder til selv at 
vælge, hvordan resurserne prioriteres, og det er et fornuftigt princip. 
Pointen er bare, at diskrepansen mellem skolens mål og resurser – især 
nu med reformen – og de varierende forudsætninger, der er lokalt, bli-
ver mere åbenbar.

Reformen m.m. kræver, at der skal leveres endnu mere, men skolerne 
får langt fra alle steder tilført de nødvendige resurser. Når vilkårene 
og ledelsens opfølgning på kvaliteten af skoler er så uens, risikerer 
også resultaterne på den længere bane at blive meget forskellige. 

”Som vores 
 direktør siger:  
I skal bare 
lære at sige 
PYT”
Skoleleder

”Der er  
for mange 
opgaver, og  
for lidt ledelse” 
Skoleleder
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Behov for at sikre ledelseskraften 

At have en arbejdsuge, der rammer de gældende 37 timer, er for de 
fleste ledere en illusion, men mange danske skoleledere arbejder alt for 
meget. 90 % mere end 37 t/ugtl., 55 % mellem 46-55 t/ugtl.

Er man lidt fræk, kan man omregne det til, at en gennemsnitsskole-
leder med en månedsløn på 45.000 kr., som arbejder 6 timer over i 
gennemsnit om ugen, leverer for 100.000 kr. ekstra arbejde pr. år i ube-
talt overarbejdstid. Bare et tænkt eksempel. 

Kvalitet i skolen skabes først og fremmest i mødet mellem elever, 
medarbejdere og ledelse – og hvad angår skolelederne kommer kvali-
teten ikke uden tid og bemanding til at arbejde strategisk og langsigtet 
samt være tæt på læringen. 

Som nu slår ingen af delene til – viser den nye undersøgelse. 

Behov for større satsning på skoleledelse 

Skolelederne er ikke uden grund udråbt til fornyerne af folkeskolen. 
Med den relevante fagprofessionelle baggrund ved de, hvad de har 
med at gøre – og de er samtidig med i hvert fald 75 % som har Master- 
og Diplom-ledelsesuddannelser godt uddannede...

Men selv om der er bred enighed om, at skoleledelse er en central fak-
tor i udviklingen af en bedre skole, kniber det også med prioriterin-
gen af kompetenceudviklingen. De 60 (nu reelt 40 mio. kr.), der er sat 
af til kompetenceudvikling af skoleledere, er ikke nok. 

Der er brug for at stoppe med at nedlægge skolelederstillinger, der brug 
for at give skolelederne rimelige og mere ensartede ledelsesvilkår, de 
nødvendige resurser må sikres i kommuner for sikre kvalitetsløftet af 
skolen, gennemførelsen af reformen m.m.

Sikring af kvalitet i skolen sker ved at sikre kvalitet i skole ledelsen.

”Som 
skoleleder ved 
man, at hører 
man intet, så 
er det faktisk 
lig med ros” 
Skoleleder

Snaregade 10 A, 1205 København K
Tlf. 70 25 10 08

Mail: skolelederne@skolelederne.org  
Web: www.skolelederforeningen.org


