
DER ER  
STADIG  
IKKE LIGE  
MULIGHEDER 
FOR ALLE BØRN 
Borgmester Anne Mee Allerslev har altid drømt om 
en folkeskole, der var lige for alle. Som formand 
for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes 
Landsforening har hun mulighed for at arbejde  
for at opfylde drømmen.  s. 10
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE // Foreningen på de sociale medier // Stor medlemsundersøgelse 
om ledelsesvilkår // Torben Oxfeldt om radikalisering // Praksisnær skoleudvikling // Årsmøde 2015

MÅNEDENS TWEET: 
@larsnyborg: Alle taler om skoleledelse, men ingen gør noget ved det #Skolepol #Politiken

@and_lisbeth: Tiden forsvinder mellem hænderne på skolelederne http://politiken.dk/uddannelse …
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SKOLE-
REFORM 
KRÆVER 
NYTÆNK-
NING!
På UC Syddanmark hjælper vi skolerne med at implementere skole-
reformen. Vi tager udgangspunkt i cases fra jeres skoles hverdag og 
booster medarbejdere og ledere til at håndtere udvikling og forandring.

Vi har fokus rettet mod reformens centrale temaer:
Undervisning og læring på nye måder
Eleven som producent af viden
Faglig forandring
Samarbejde mellem hjem og skole
Kreativitet og æstetiske processer
Bevægelse i skolen
Tværprofessionelt samarbejde
Ledelse med følgeskab
Pædagogen i folkeskolen

Læs mere om jeres muligheder for faglig sparring, konsulenthjælp og 
uddannelsesudvikling på

ucsyd.dk/skolereform • ucsyd.dk/ledelse

150305.UCS.Skolereformen.215x297.indd   1 11/03/15   09:56



s. 26

s. 56s. 10

S. 05: Leder og video
S. 06: På FB og Twitter!
S. 08, 20, 32, 44 og 54 Noter
S. 24: Jeg har fået nyt job
S. 60: Anmeldelser
S. 66: Klumme

S. 38: I form til reform. Ledel-
sesudvikling, målstyring, forældre-
samarbejde, fordybelse, social  
arv, social kapital … 

S. 44: Kursus for nye skole- 
ledere. Reserver allerede nu 
plads til det eftertragtede hold  
i september

S. 56: Ledelse er en 
holdsport? Kan man træne  
sin ledelseskompetence via  
fælles udendørs øvelser?

S. 34
De blinde pletter  
bliver ofte synlige 
med en lille ’obser-
vatør’,der kigger dig 
over skulderen

S. 26: Repræsentantskabs-
møde I: Formanden og HB i tæt 
dialog med de lokalt valgte.

S. 30: Repræsentantskabs-
møde II: Medlemssammensæt-
ningen og medlemstallet er i 
forandring!

S. 46: Ny, stor medlems- 
undersøgelse: Skoleledelse  
i det røde felt & i de gule og 
grønne felter

S. 52: Det blev et JA herfra: 
Afstemningen om de nye treårige 
OK’15 overenskomster er ovre.

S. 10: Fortaler for den fælles 
skole. KL-udvalgsformand Anne 
Mee Allerslev har selv gået i den.

S. 18: STUK, men ikke roma-
nen af Herman Bang. Det er 
Styrelsen for Undervisning og  
Kvalitet – og?

S. 22: Mellemrum. Der er 
mange regionale skoleledertræf 
for tiden, læs om ét af dem …

S. 34: Ledelse af læring.  
Skoleudvikling sker oftest bedst  
på stedet, i den kontekst der skal 
ændres.

S. 42: Så dygtige, som de kan 
blive … Årets årsmøde finder sted 
i Aarhus den 22.23. oktober!
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Få sammenhæng i jeres  
pædagogiske indsatser

Efteruddannelsesforløb til skoler

Har I alle brikkerne?
– og passer de sammen?

Ring og hør nærmere på 88 24 50 84 eller læs mere på www.cooperativelearning.dk

Ro og klare rammer

Højt læringsudbytte

Effektiv brug af tiden

Positivt læringsmiljø

Målstyret 
undervisning

Klasseledelse

Cooperative 
Learning

Synlig læring

Klare succeskriterier

Evaluering for læring
Effektiv feedback

Individuelle og fælles mål

Professionel og  
myndig ledelse

Struktur i undervisningen
Værdisættelse af læring

Højt læringsudbytte

Klare regler for samspil

Stort fagligt fokus

Aktive elever

Positivt læringsmiljø

Effektiv brug af tiden

Inklusion

Kurser
Vejledning
Praksis- 
coaching

Ro og klare rammer

CooperativeLearning_Puslespil_210x275_150410.indd   1 09/04/15   23:24



PÅ ALLE
FRONTER

 Skolelederforeningen har afholdt ordinært repræsentantskabs-
møde, hvor der var en god debat om foreningens aktiviteter, læs mere s. 26 
ff. Der er ingen tvivl om, at vi som skoleledere er udfordret i ledelsesudøvel-
sen, og at foreningen skal arbejde målrettet på, at der er den fornødne tid og 
bemanding til at løse opgaverne tilfredsstillende. 

Foreningen har udarbejdet en stor medlemsundersøgelse af skoleledernes 
arbejds- og ledelsesvilkår, som blev drøftet på mødet, ligesom den har været 
omtalt i nyhedsmedierne og vores egne medier. Jeg vil opfordre ALLE til at 
læse undersøgelsen: SKOLELEDELSE I DET RØDE FELT & i de gule & grønne 
felter. Den ligger på hjemmesiden og er refereret her i bladet. 

Undersøgelsen viser, at størstedelen af skolelederne er glade for deres le-
derliv. De er gode til at samarbejde, tager ansvar og er motiverede over for 
fornyelse. Så det er godt. MEN … undersøgelsen tegner også et foruroligende 
billede af, at vi som skoleledere har alt for travlt, og at vilkårene for ledelses-
udøvelsen i mange kommuner meget tilbage at ønske.

Arbejdstiden er ikke sjældent 50 timer/ugtl. Mange skoleledere mener 
ikke, de økonomiske resurser slår til. To ud af tre ledere er ikke optimistiske 
om fremtidsudsigterne for skolen i deres kommune. Det er bekymrende. For 
kvalitet i ledelsen er en forudsætning for kvalitet i skolen.

Foreningen er gået i medierne med undersøgelsen og er i gang på flere 
fronter. Vi trækker på vores politiske kontakter, og jeg er glad for, at partier-
nes skolepolitiske ordførere hurtigt har bakket op om vores sag. Vi er også 
snart klar med et oplæg om ’Kvalitet i skoleledelse’, som med en række øv-
rige tiltag skal danne grundlag for lokale drøftelser om skoleledelsens 
arbejdsvilkår.

Foreningen har sammen med Børne- og Kulturchefforeningen lavet oplæg-
get ’Kommunalt partnerskab for læring, ledelse i og af skolen’, hvor vi invite-

rer alle parter til at tage fælles ansvar for at implementere refor-
men. Og med materialet ’Ny praksis i folkeskolen’ præsenterer 
vi med KL og BKF ideer til, hvordan vi får reformen gjort til 
virkelighed.

Uden dygtige og energiske ledere når vi ikke de mål og  
de resultater, vi skal. Forskningen efterlader ingen tvivl:  
Ledelse tæt på elevernes læring har afgørende betydning  
for progressionen. Det er derfor helt afgørende, at  
politikerne sikrer de nødvendige vilkår for god  
skoleledelse. Nu. 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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Kommentar fra 
Formanden om 
opfølgning på 
undersøgelsen.
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1.300
FØLGER OS  
KOM MED!

MED OPDATERINGER PÅ FACEBOOK OG TWITTER SAMT FILM PÅ VIDEOTJENESTEN 

VIMEO, HOLDER VI DIG OPDATERET. DU BESTEMMER SELV HVILKE NYHEDER, DU VIL 

LÆSE, HVORNÅR OG HVILKEN PLATFORM, DER PASSER DIG BEDST

 Det nåede ud til 4.050 personer, gav  
42 likes samt fire delinger, da vi på Facebook delte 
kronikken ’Tre forudsætninger for succes’. 

I kronikken i Jyllands Posten pegede Skoleleder-
foreningens formand Claus Hjortdal på en række 
forhold, som har afgørende betydning for at få  
succes med reformen. 

”Naturligvis skal vi stille krav, og vi skal yde det 
bedste og levere resultater. Men nærhed og fælles-
skab og det at kunne øve sig og sætte ind over tid  

er også afgørende for at få succes,” lød det blandt 
andet.

Skolelederforeningen har i nogle år været på 
Facebook, og i forsommeren 2014 kom vi også på 
Twitter. Her forsøger vi at skabe opmærksomhed 
blandt medier, politikere og skolefolk om forenin-
gens holdninger og budskaber.

Omkring 750 har givet os et like på Facebook, 
mens vi har knap 600 følgere på Twitter. Vi vil så 
gerne være flere – ses vi på de sociale medier? 

Af Malene Lieberknecht

DET KUNNE VI LIDE!
I et interview med Nordjyske Stiftstidende  
omtalte samfundsdebattøren Lars Olsen  
Skolelederforeningen som en af de mest  
nøgterne og afbalancerede stemmer i  
debatten om folkeskolen. Nyheden blev  
delt 11 gange, nåede dermed ud til 2.514  
personer og fik 39 likes på Facebook.

HUMOR  
MED ALVOR
”Skolelederne er velfærdsstatens jediriddere”, 
sagde finansminister Bjarne Corydon, da han 
var hovedtaler på foreningens årsmøde. Ved 
samme lejlighed sagde Bjarne Corydon, at 
”folkeskolen er hjerteblod for mig”. Vores 
tweet fik 1.253 visninger.

VIGTIGT BUDSKAB FIK MANGE VISNINGER
I en debat på P1 om skolelukninger sagde Claus Hjortdal blandt 

andet, at ”færre elever og penge giver små skoler, sociale, fag-
lige og økonomiske udfordringer”. Et tweet om debatten gav 

1.187 visninger og 3 delinger.
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1.300
FØLGER OS  
KOM MED!

FACEBOOK
Giver du os et like på Facebook, får du løbende vores opdate-
ringer i din nyhedsstrøm. På Facebook poster vi nyt om kurser, 
konferencer og arrangementer. 

Vi skriver om superaktuelle dagsordensættende temaer fra 
og om folkeskolen. Via Facebook er du orienteret, når forenin-
gens formand eller næstformand udtaler sig i medierne og 
har debatindlæg og kronikker i aviser og magasiner. Du kan 
også læse vores faglige artikler.

En stor gruppe skoleledere er på vores Facebookside, og 
også lærere, pædagoger, forskere og andre undervisere går 
her i debat med os. Vi glæder os også til at høre fra dig.

Søg os frem som Skolelederforeningen.

HER KAN DU MØDE OS
TWITTER
Vi twitter under navnet @skole- 
lederOrg. Du får vores dagsaktu-
elle kommentarer om ledelse, fol-
keskolen og undervisningspolitik. 
Vi giver dig besked, når foreningen 
søsætter et nyt projekt eller udgi-
ver nye, spændende publikationer. 

På vores profil møder du skolele-
dere, politikere, meningsdannere, 
medier og journalister – et godt 
sted at netværke.

VIMEO
På foreningens kanal Skole- 
lederne på Vimeo.com up-
loader vi egne videoer. Her 
kommenterer Claus Hjortdal  
aktuelle skolepolitiske emner, 
du kan se videoklip fra work-
shops samt stemningsbilleder 
fra foreningens årsmøde.

Abonnerer du på vores  
kanal, får du automatisk  
besked om nye videoer.

VI MØDER DIG PÅ  
FACEBOOK 
 54 procent af vores ’fans’  
er kvinder
•  Langt de fleste bor i Danmark, 

men vi har også besøgende  
fra Norge, Sverige, Tyskland,  
Marokko, Island, USA og 
Grønland

•  I er bosat i alle dele af  
Danmark – dog flest  
i København

•  Aldersmæssigt er I typisk  
mellem 35-54 år

(Kilde: Facebook)

TWITTER  
= SKOLELEDERFORENINGEN,  
ANTORINI, BONDO OG 
VESTAGER
•  61 procent af vores følgere følger 

også Christine Antorini, 57 procent 
Anders Bondo og 56 procent Mar-
grethe Vestager

•  68 procent af vores følgere er mænd
•  Erhvervsnyheder og nyt om uddan-

nelse, teknologi, politik, film/mu-
sik og bøger er vores følgeres fore-
trukne emner

(Kilde: Twitter)

SKOLELIV PÅ TWITTER
Hold øje med #skolechat 

#skolepol #uddpol #dkpol 
for tweets folkeskolen,  

uddannelse og skolepolitik
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NOTER

AFREGNING
Skolelederne i Aalborg får et engangstillæg i 
lønnen på 15.000 kr. for deres arbejde med at 
implementere Lov 409 og skolereformen. 

Engangstillægget gives til alle skoleledere i 
kommunen uanset ledelsesniveau – hvilket 
kommer ca. 150 ledere fordelt på kommunens 
56 skoler til gode.

Ifølge lokalforeningen er tillægget en del af skole- 
ledernes forhandlinger med forvaltningen om 
løn- og arbejdsvilkår.

Selv om de 15.000 kr. ikke dækker den ekstra 
arbejdsindsats – er man er glade for påskønnel-
sen og for, at forvaltningen har lyttet til skole- 
lederne arbejdssituation.

LØSE FUGLE
Udviklingen i antallet 
af hjemløse mellem  

18 og 24 år:

2013: 
1138 

unge hjemløse

2011: 
1002 

unge hjemløse

2009: 
633 

unge hjemløse

Kilde: SFI, Nationalt  
Forskningscenter for Velfærd

Kvinde- 
stemmer
Den 5. juni 1915 blev Grundloven æn-
dret, så også kvinder kunne stemme og 
opstille til Rigsdagen, i dag bedre kendt 
som Folketinget. 

Med Grundloven af 5. juni 1849 blev demokratiet indført, dog så 
kun ustraffede, selvforsørgende mænd over 30 år med egen hus-
stand var stemmeberettigede og valgbare.

Efter lang tids debat om den bedre halvdel var klar til at tage  
ansvar, kom gennembruddet i 1908, da kvinder fik stemmeret og 
også blev valgbare til de kommunale råd. Fra 1915 til Rigsdagen. 

Ved Rigsdagsvalget i 1918 var 41 ud af 402 opstillede kandidater 
kvinder, og heraf blev 9 kvinder valgt til de daværende to kamre. 

Blandt dem Nina Bang (S), som i 1924 blev undervisningsmini-
ster, Danmarks første kvindelige minister, ja verdens første kvin-
delige minister i en parlamentarisk valgt regering. 

Med Helle Thorning-Schmidt fik Danmark i 2011 sin første kvin-
delige statsminister. 

CHEFDRØMME
En norsk kommunikationschef Øystein Bonvik har for ny-
lig skrevet bogen: Frist mig ikke ind i ledelse … delvist ba-
seret på egne erfaringer.

Efter års stræben opnåede forfatteren at blive chef for 
en 20 personer stor afdeling. En personlig sejr, der imid-
lertid viste sig ikke at kunne bruges til så meget.

Han knoklede for at vise sig selv og verden, at han godt 
kunne lykkes. Men den gik ikke, og efter et års tid trak 
han selv stikket.

Slut med konstante afbrydelser. Slut med at admini-
strere, mens de ansatte fik de spændende opgaver. Slut 

med at forholde sig til medarbejdernes mange store og 
små problemer. 

Pointen er, at man – når man vil frem i livet, hvad der er 
mange der vil – ikke behøver at stirre sig blind på at få et 
lederjob. Der er andre veje til selvrealisation, indflydelse 
og succes. 

Øystein Bonvik prøver i bogen også at gøre op med det 
tabu, der ofte er i forbindelse med at stoppe som leder 
og vende tilbage som menig medarbejder.

Kilde: DJØF-bladet

BIBLO INVEST
Landets biblioteker koster 

2.500.000.000 kr. årligt 
Det er da noget, men pengene er tilsy-

neladende givet godt ud, viser en ny 
undersøgelse.

Fordelene er nemlig bl.a., at bibliote-
kerne bidrager til digital omstilling, til 
sammenhængskraft og integration og 

styrker børn, unge og voksnes viden og 
læsefærdigheder.

I en cost/benefit-analyse ved virksom-
heden Copenhagen Economics er det 
omregnet til, at der for hver investeret 

krone i bibliotekerne kommer 

2,40 kr. tilbage 
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Gratis Temadag for lærere og pædagoger
Sensorisk sarte skolebørn – hvordan hjælper vi dem bedst gennem skoledagen?
v/børneergoterapeut Connie Nissen, sansemotorik.dk

Når børn reagerer anderledes end de fleste på sanseindtryk, medfører det ofte vanskeligheder. Få mere viden og forståelse

samt konkrete forslag til, hvordan vi kan hjælpe børn med vanskeligheder inden for sensorisk bearbejdning.

Temadagen afholdes i København på Professionshøjskolen Metropol ons. d. 27. maj kl.12.30–16.30
Få mere info på protac.dk.

 

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn
med særlige behov?
Sansestimulerende hjælpemidler er en simpel måde at afhjælpe motorisk
og psykisk uro samt nedsat koncentration med henblik på indlæring

20 års erfaring med
sanseintegration

Foto: Sølystskolen SilkeborgProtac MyBaSe®, Protac SenSit® og Protac GroundMe®

INKLUSION

Protac tilbyder

n	gratis foredrag på DIN skole om
 ”sanseintegration og indlæring”

n	book ergoterapeut på 8619 4103

n	prøv vores produkter i praksis

n	 tilbud på klassesæt

Tilmeld nyhedsbrev på
www.protac.dk eller

scan QR-koden

Plenum.20.02.15.indd   1 20/02/15   13.08



FOR ANNA MEE ALLERSLEV, BORGMESTER I KØBENHAVN 

OG FORMAND FOR BØRNE- OG KULTURUDVALGET I  

KOMMUNERNES LANDSFORENING, ER DET ØNSKET OM 

LIGE MULIGHEDER FOR ALLE, DER DRIVER VÆRKET. OG 

SÅ FORESLÅR HUN, AT SKOLELEDERNE GÅR I TÆT DIALOG 

MED LOKALPOLITIKERNE OG FORVALTNINGERNE, HVIS DE 

FØLER SIG PRESSEDE AF REFORMEN.

Af Cathrine Huus  •  foto Jacob Nielsen

DRØMMEN  
OM EN SKOLE  

FOR ALLE

”Folkeskolen er jo den 
institution i Danmark, 

hvor alle mødes. Det 
er ret unikt, og når 

jeg fortæller om det i 
London, hvor min kæ-

reste bor, tror de, at det 
danske skolesystem er 
en drøm, en utopi. De 

offentlige skoler i Lon-
don er jo simpelt hen så 

dårlige, for politkerne 
har nedprioriteret dem, 

så alle vælger private. 
Og du kan næsten ikke 

have alle dine børn i 
skole, hvis du har mere 

end to, for det koster 
250.000 om året. Det 
er det, jeg ikke vil,” si-

ger Anna Mee Allerslev.
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 Anna Mee Allerslev kommer nærmest 
løbende ind på Københavns Rådhus, let forsinket til 
aftalen med Plenum. I sort, tætsiddende kjole og 
høje stiletter kunne hun være klippet ud af et mode-
magasin, og hun stiller scenevant op til fotografe-
ring. Hun virker ulastelig og professionel, men bry-
der billedet da hun i en pause i fotograferingen 
læner sig frem, trækker op i strømperne og klør sig 
på benet. Fotoseancer er ikke hendes yndlings kop 
te, men hun er ved at vænne sig til det, siger hun 
med et grin, inden hun skynder sig ned ad trap-
perne med en lille, sort rygsæk på ryggen. 

Den koreanskfødte politiker har i en alder af kun 
30 år sat sig på en af de tunge poster i Københavns 
Borgerrepræsentation, nemlig som borgmester for 
beskæftigelse og integration. Derudover er hun også 
formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommuner-
nes Landsforening, og dermed den der trækker i de 
tråde, der skal sende landets folkeskoler i en ny ret-
ning. Hun er blevet kaldt nummer to efter Christine 
Antorini på skoleområdet, og der er tryk på. 

”Jeg har arbejdet i døgndrift i snart otte uger. Vi 
har haft nogle svære sager, det har været nogle 
hårde uger,” siger hun, mens hun kanter sig ind på 
bagsædet af borgmesterbilen, hvor interviewet med 
Plenum skal foregå. Hun er på vej til Kastrup Luft-
havn for at fange et fly til Aalborg, hvor tre dages 
kommunalpolitisk topmøde venter. 

På forsædet arbejder pressechefen på sin bærbare 
computer, ved siden af sidder den faste chauffør. Da 

bilen sætter i gang, er Anna Mee Allerslev allerede i 
fuld gang med at fortælle. Ordene flyder hurtigt og 
sammenhængende, hun føler sig tydeligt bedre til-
pas i et interview end foran et kamera. Og når talen 
falder på skolereformen, falder svaret prompte. 

”Jeg støtter 100 pct. op om visionen om den nye 
skole. Der er ikke ét af elementerne, som jeg ikke er 
enig i. Nu har jeg besøgt mange skoler efterhånden, 
og mit indtryk er, at reformen har potentialet til at 
gøre gode skoler bedre, og dårlige skoler gode. Nu 
mangler vi at få gjort visionen til virkelighed.”

Lærte om Marx som femårig
Anna Mee Allerslev kommer af en familie, hvor der 
er et stærkt og traditionsrigt samfundsengagement. 
Bedsteforældrene var kommunister, morfaren fri-
hedskæmper, mormoren kvindeforkæmper. Den 
politiske interesse blev grundlagt i Greve, hvor hun 
voksede op med to lærerforældre, der, uden at være 
professionelle politikere, dagligt diskuterede sam-
fundsemner. Børnene blev tidligt draget ind i de 
voksnes diskussioner, og allerede da Anna gik i 1. 
klasse, stillede hun op til elevrådet. Hun kæmpede 
for en slikautomat og en ny legeplads.

”Jeg ved fra mine forældre og lærere, at jeg altid 
har været meget debatlysten. Jeg ville være med til 
at ændre ting, og jeg var ikke mere end fem år, da 
min far fortalte mig om Marx og kommunismen. Jeg 
kan huske, at han sagde, ’Anna, i den ideelle ver-
den, der yder enhver det, de kan, på det niveau, de 
kan, i den mængde tid, de kan. Så hvis du kan feje 
gaden i tre timer og derefter ikke kan mere, og jeg 
kan være skolelærer i ti timer om dagen, jamen så 
skal vi gøre det, vi hver især kan.’ Det er det ideal, 
jeg er vokset op med, at alle er lige og skal yde det, 
de kan. Så på den måde var det et meget politisk 
hjem.”

Følte sig anderledes
Men i den tids Greve var de politisk engagerede og 
belæste forældre noget af et særsyn. Området var 
beboet af en stor håndværkermiddelklasse, som var 
mere velstillet end Annas familie, og boligkvarterer 
med ringere stillede ufaglærte. Til gengæld var der 
få akademikere og vidensarbejdere i miljøet, og 
Anna Mee Allerslev følte sig udpræget anderledes 
end sine jævnaldrende.

”Vi havde bøger overalt, og jeg var meget flov 
over, at mit hjem var så anderledes. Mine forældre 
var ret afslappede, og mine venner elskede at 
komme hos os, men jeg ville helst være hos mine 
venner. Jeg var heller ikke stolt af deres holdninger, 
for i skolen var det noget andet, de andre forældre 
talte om. Ovenikøbet var jeg flov over at være flov, 
for jeg vidste, det var forkert at være flov over no-
gen, man elsker.”

”Den sociale indig-
nation stammer helt 

klart fra mine forældre. 
De har altid påpeget 

sociale uretfærdigheder 
og opdraget os til, at 

det skulle vi gøre noget 
ved. Man skulle ikke 

bare lade stå til, vi 
skulle engagere os og 

gøre en forskel.”

Mit politiske 
projekt med  

folkeskolen er to ting. 
Det ene er at skabe 
den sociale mobilitet, 
som alle børn har for-
tjent. Det andet er at 
bevare den institution  
i Danmark. hvor alle 
mennesker mødes. Ens 
baggrund må ikke  
afgøre de muligheder, 
man har.
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Man kan ikke sige,  
at der var én ting  

der gjorde, at jeg blev  
politisk engageret.
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Men der skete et skift i gymnasiet. 
Bl.a. bidrog en politisk engageret og  
venstreorienteret samfundsfagslærer  
til, at skammen blev udskiftet med en  
ny bevidsthed omkring opdragelsen og 
baggrunden. 

”I stedet for at gøre teenageoprør,  
så blev jeg stolt over den arv, jeg havde 
fra mine forældre. Jeg kunne pludselig  
se den store værdi i den måde, de har 
opdraget mig på.”

Bevidstheden om de sociale forskelle 
blev også for alvor tydelig i gymnasiet. 

”Jeg fandt ud af, at mange af dem, som 
havde klaret sig godt i folkeskolen og var 
bogligt dygtige, de kom slet ikke i gym-
nasiet, eller droppede helt ud. Den folke-
skole jeg gik i var for midtergruppen. De 
rigtig udsatte, både bogligt og socialt, de 
havde svært ved at følge med. Og de rig-
tig dygtige, dem tabte vi, fordi de kedede 
sig i timerne. Så jeg har altid drømt om 
en folkeskole, der var for alle. Det er 
ikke fordi jeg mener, at alle nødvendigvis 
skal gå i gymnasiet. Men de, der har ta-
lent for det og gerne vil, skal selvfølgelig 
have den mulighed. Og selv om vi ikke 
snakker udsatte familier her, så er der 
nogle strukturer i middelklassedanmark, 
som vi ikke har brudt endnu. Der er sta-
dig ikke lige muligheder for alle børn.”

Oprør mod venstrefløjen
Det var ikke hele arven, den unge Anna 
tog med sig ind i voksenlivet. Første 
gang, hun skulle stemme, blev krydset 
hverken sat hos Enhedslisten eller SF, 

Anna Mee Allerslev bor 
et sted, hvor man virke-
lig kan tale om udsatte 
familier. Hjemmet er en 
lejlighed på Blågårds 
Plads, i den del af Nør-
rebro, som hverken er 
lige så mondæn og dyr 
som gaderne omkring 
Sankt Hans Torv, kun 
fem minutter derfra, 
hvor lejlighederne ko-
ster millioner og der er 
kamp om de udendørs 
stole på en sommerdag. 
”Her kan man virkelig 
få ondt i maven, for 
man møder børn, der 
får en anden start på 
livet end mange andre,” 
siger hun.
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men hos Radikale Venstre. 
”Det var svært. Jeg følte mig lidt som en for-

ræder mod de værdier, jeg er vokset op med. 
Men for det første var jeg fan af Marianne Jel-
ved, og for det andet, så havde jeg allerede 
dengang en opfattelse af, at venstrefløjens 
værdier kun kan blive til virkelighed, hvis vi 
har økonomien til det. Jeg har altid været me-
get optaget af social mobilitet og retfærdighed, 
men vi kan kun hjælpe de fattige og udsatte, 
hvis der er et økonomisk grundlag. Og jeg  
troede ikke på venstrefløjens økonomiske 
model.”

Derfor blev det Radikal Ungdom, som fik 
den unge piges medlemskab. Også dengang  
lå uddannelsespolitikken hende nær. Hun ler 
lidt, når hun fortæller om dagene i ungdoms-
partiet, hvor hun sammen med den nuvæ-
rende børne- og undervisningsordfører for  
de radikale, Lotte Rod, skrev et politisk  
program for en helhedsskole.

”På mange måder er skolereformen alt det, 
vi drømte om dengang. Vi ville have en halv  

times motion til eleverne hver dag og længere 
skoledage, med mere varieret undervisning. Vi 
syntes selv, vi var meget visionære, dengang 
for ti år siden. Men vi fik at vide af moderpar-
tiet, at vi var lidt for idealistiske og lidt for ure-
alistiske. Men det er så, i hvert fald på papiret, 
blevet til virkelighed nu.”

Det er lokalpolitikernes ansvar
Borgmesterbilen er nået frem til Kastrup Luft-
havn og holder parkeret ved indenrigstermi-
nalen. Chaufføren strækker benene og inter-
viewet fortsætter på bagsædet. 

Som formand for KLs Børne- og Kulturud-
valg har Anna Mee Allerslev ofte mødt frustre-
rede skoleledere, som føler sig pressede ud i 
det urimelige pga. skolereformen, sammen-
lægning af skoler og inklusionstankerne. Siden 
2010 er 15 pct. af skolelederne barberet væk, 
og hun får ofte spørgsmålet: Hvem har ansva-
ret for det her? Pressechefen bryder diskret 
ind i interviewet: ”KL har sendt noget, vil du 
lige …?” Anna stopper ham. ”Hvis jeg siger no-

BLÅ BOG
•  Anna Mee  

Allerslev
•  Født 1984
•  Opvokset i Greve
•  Bachelor i stats-

kundskab og  
bachelor i jura. 

•  Har skrevet spe-
ciale på jura og er  
i gang med sidste 
opgave på studiet

•  Næstformand for 
Radikal Ungdom  
fra 2006-2007

•  Medlem af Bor-
gerrepræsentatio-
nen  i København 
for Radikale Ven-
stre fra 2009

•  Borgmester for  
Integration og  
Beskæftigelses- 
udvalget siden 
2011

•  Formand for 
Børne- og Kultur-
udvalget  i KL fra 
2014

•  Bor på Nørrebro i 
udsat boligområde 
omkring Blågårds 
Plads

•  Annas oldefar,  
Sofus Franck, var 
skoledirektør på 
Frederiksberg og 
Sofus Francks 
Vænge er opkaldt 
efter ham.
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tighed. Politikerne skal tage højde for 
hvad det er for en virkelighed, skole- 
lederne står overfor, og sætte nogle 
milepæle.”

Anna Mee Allerslev nævner hvordan 
hun lokalt i Købehavns Kommune har 
foreslået at holde folkeskolerne fri af  
de påtænkte besparelser i 2015 for ca.  
55 millioner kroner. 

”Det er jo ca. en million pr. skole, det 
er jo to normeringer, og det er et af de 
steder, hvor man kan gøre en politisk 
forskel. Men der var desværre ikke poli-
tisk opbakning. Det er jo en politisk 
kamp om ressourcer, og der er nogle, 
der mener, at ældreområdet trænger lige 
så meget, andre mener, at cykelstier er 
vigtigere, osv. osv. Så det er det bedste, 
jeg kan sige. Det er måske ikke så hand-
lekraftigt, men det er min egen tilgang. 
Og derfor vil jeg opfordre til, at vi fort-
sætter samtalen lokalt mellem skole- 
ledelser, forvaltning og politikere om-
kring prioritering, ressourcer og mål. 
Selvfølgelig med respekt for dem, som 
brænder for noget andet.” 

Mine forældre var meget venstre-
orienterede, og på en måde var 

det en kernefamilie, selvom de blev skilt. 
For det var en lykkelig skilsmisse, og de er 
gift igen i dag.

get forkert, så må du råbe stop,” siger 
hun og begynder et langt og velforberedt 
svar: 

”Jeg er meget imponeret over den 
måde, skolelederne har håndteret refor-
men på – de er konstruktive, progressive 
og har en kæmpe ansvarsbevidsthed. 
Det gælder alle de skoleledere, jeg har 
talt med. Men det ER lokalpolitikernes 
ansvar og ret og pligt at sørge for, at sko-
lederne har de rammer, som gør, at de 
kan være gode skoleledere. Og det er vo-
res ansvar at sørge for, at de skoleledere, 
der ikke har kompetencerne endnu, at 
de har de rammer og ressourcer som 
gør, at de kan udvikle sig. Eller sørge for 
en afvikling af de skoleledere, som ikke 
har lyst til eller kan være skoleledere i 
den nye virkelighed. Man kan jo se, hvor 
stor en forskel det gør, om man har en 
skoleleder, der trives og har kompeten-
cerne. Sådan er det heldigvis med le-
delse, det gør en forskel. Men det ER  
politikernes ansvar.” 

At skolelederne har følelsen af, at 
skruen konstant strammes, har hun  
forståelse for. Men rollen som formand  
i KL giver hende ikke mandat til at løse 
problemet lige nu og her. 

”Jeg kan godt forstå, at nogle skole- 
ledere er pressede. Der er rigtig mange 
krav, og skolerne er i gang med en kæmpe 
stor omstilling både med reformen og i 
forhold til inklusion. Skolen er et kom-
munalpolitisk ansvar, så prioritering af 
mål og ressourcer skal ske lokalt, og det 
er lokalt, man skal stå på mål for skoler-
nes udvikling. Her har jeg ingen juridisk 
eller politisk kompetence. Det, jeg kan 
gøre som formand for KLs Børne og Kul-
turudvalg, det er at sørge for, at vi får 
nogle debatter, som bidrager til fremdrif-

ten i reformen og som kan fremme en 
bred politisk samtale om, hvordan vi 
hele tiden gør skolen bedre. Og jeg kan 
forsikre om, at i KL’s bestyrelse og i KL’s 
Børne- og Kulturudvalg og blandt lokal-
politikere har folkeskolen topprioritet.

Respekt for ledernes virkelighed
Plenum læser højt fra det nyligt afslut-
tede OK15 forlig, hvor der bl.a. står: 

”Det er i øvrigt forudsat, at kommunal-
bestyrelsens beslutninger om ressource-
allokeringen til og de politiske priorite-
ringer for folkeskoleområdet tager højde 
for, at det er muligt for ledelserne at leve 
op til de lovmæssige krav, der findes på 
området.”

Pressechefen bryder ind igen: ”Der  
er tyve minutter, til du skal stå i gaten.” 
”Okay,” svarer hun, ”giv mig fem minut-
ter,” og svarer på spørgsmålet om hvor-
dan det konkrete afsnit skal tolkes. 

”Det er en kæmpestor reform, der ta-
ger tid og udfordrer alle – både lærere, 
pædagoger, ledelser og forvaltninger. Jeg 
ved, at der er en tæt dialog mellem sko-
leledelser, forvaltning og lokalpolitikere. 
Den samtale og dialog skal fortsætte.  
Noget andet er, at man godt kan forvent-
ningsafstemme. Altså, vi skal jo over-
holde loven. Og der er ikke noget af det, 
som står i skolereformen, som vi ikke 
skal have implementeret i løbet af et  
antal år. Men man kan øve sig i, både  
på lokalt og statsligt politisk niveau, at 
lave en forventningsafstemning og sætte 
nogle delmål. For det er en historisk stor 
og ambitiøs reform, og vi skal som politi-
kere have respekt for, at det tager noget 
tid at implementere. Så hvis man ikke 
kan nå det hele på en gang, skal man 
ikke som skoleleder have dårlig samvit-
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SYN  
FOR  

SAGEN 
SOM LED I IMPLEMENTERINGEN AF OG OPFØLGNINGEN PÅ 

SKOLEREFORMEN TAGER DET NYE STATSLIGE KVALITETSTILSYN 

UDGANGSPUNKT I DE OVERORDNEDE MÅL FOR REFORMEN  

MED TILHØRENDE RESULTATMÅL

Af Michael Diepeveen

 Biler af lidt ældre dato skal 
som bekendt til syn hvert andet år. Med 
risiko for større værkstedsregninger eller 
skrotning. Udeblivelse bliver der heller 
ikke set på med milde øjne …

Med navneforandringen til ”Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet” (STUK) og 
tilknytningen af UVM’s læringskonsulen-
ter til styrelsen signaleres, at der sker 
nogle ændringer af tilsynet – man kan 
også kalde det eftersynet – på skoleområ-
det. Bl.a. vil det statslige tilsyn med fol-
keskolen fremover ske ud fra tydeligere 
parametre, herunder på basis af de nati-
onale test.

Kvalitetsstyrelsen STUK skriver selv 
om formålet med deres arbejde, som er 
at: ”Understøtte kommuners og skolers 
opfølgning på målene (med skolerefor-
men, red.) og give mål og retning for det 
lokale kvalitetsudviklingsarbejde i en tæt 
dialog med skolerne og kommunerne, 
hvis egne refleksioner over deres resulta-
ter er en væsentlig del af tilsynet”. 

Det er en anden måde at sige til kom-
munerne, at nu skal (!) de tage deres an-
svar for folkeskolen endnu mere alvor-
ligt. KL, Børne- og Kulturchefforeningen 
og Skolelederforeningen har i øvrigt del-
taget i udviklingsarbejdet af det nye kva-
litetstilsyn og Claus Hjortdal siger:

”Der er et politisk ønske om at sikre, 
at skolerne når de mål, man har sat. Vi 
fastholder i den forbindelse, at udgangs-
punktet er at understøtte progressionen 
i forhold til at nå målene, og at man er 
klar til at yde hjælp og støtte dér, hvor 
det er påkrævet”. 

Progression i resultater i fokus
Med tilsynet bliver skolerne årligt scree-

net for deres progression i resultaterne 
med udgangspunkt i en række offentligt 
kendte indikatorer, der bl.a. tager ud-
gangspunkt i de tre overordnede mål i 
reformen og de nationalt fastsatte mål-
tal, som knytter sig til de tre mål. 

STUK gennemfører nærmere undersø-
gelser af skoler med dårlig progression i 
resultaterne for at vurdere, om de en-
kelte kommuner og skoler har et målret-
tet kvalitetsarbejde for at forbedre deres 
egne resultater. Her inddrages bl.a. kom-
munernes kvalitetsrapporter.

Kommuner, der har skoler udtaget til 
yderligere tilsyn, vil i første omgang blive 
orienteret om resultaterne af screeningen. 
Derefter arbejder de pågældende kommu-
ner og skoler gennem det følgende år selv 
med at forbedre kvaliteten på skolerne. 

Hvis det er relevant, går styrelsen i 
dialog med kommunen og skolen om ud-
viklingen i det forgangne år om, hvilke 
tiltag til forbedringer kommunen har 
igangsat eller planlægger at igangsætte. 
Med reformen skal folkeskolen have et 
kvalitetsløft, og det er det løft, der nu 
bliver holdt mere øje med. 

Indikatorer, der indgår i tilsynet
Tilsynet gennemføres ved, at skolernes 
resultater først screenes for en to-treårig 
periode, på baggrund af få centrale og 
på forhånd kendte indikatorer. Indikato-
rerne tager udgangspunkt i de nationale 
måltal for folkeskolen, som også indgår i 
den nye kvalitetsrapport, samt øvrige re-
levante kvalitetsindikatorer:

•  Resultater fra 9.-klasseprøverne i 
dansk, matematik, engelsk og fysik/
kemi. En skole udtages til nærmere 

undersøgelse i tilsynet, hvis den to år i 
træk har tre af de fire fag, som befin-
der sig i bund 10 pct.

•  Elevernes overgang til ungdomsuddan-
nelse efter 15 mdr. En skole udtages til 
nærmere undersøgelse i tilsynet, hvis 
den to år i træk har en overgangsfre-
kvens på under 60 pct.

•  Socioøkonomiske referencer for 
9.-klasseprøverne. En skole udtages til 
nærmere undersøgelse i tilsynet, hvis 
den to år i træk har socioøkonomiske 
referencer, der er -0,5 eller derunder 
og samtidig er signifikante. De socio-
økonomiske referencer er beskrevet 
på UVMs hjemmeside.

•  Resultater fra nationale test i dansk og 
matematik. En skole udtages til nær-
mere undersøgelse i tilsynet, hvis den:

 a.  to år i træk er blandt de skoler, som 
er længst fra at opnå målsætningen 
om, at mindst 80 pct. af eleverne 
skal være gode til at læse og regne.

 b.  over en treårig periode er blandt de 
skoler, som har det største fald i an-
delen af de dygtigste elever i dansk 
og matematik.

 c.  over en treårig periode er blandt de 
skoler, som har den største stigning 
i andelen af de dårligste elever i 
dansk og matematik.

•  Resultater fra den obligatoriske natio-
nale trivselsmåling. Kriterier for udta-
gelse af skoler på denne indikator lig-
ger endnu ikke fast, idet den første 
trivselsmåling først gennemføres i for-
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året 2015. Denne indikator indgår der-
med første gang i tilsynets screeninger 
fra efteråret 2015 og frem. 

•  Der arbejdes på at bringe elevernes 
fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 
mdr. efter afslutning af grundskolen i 
anvendelse som indikator i tilsynets 
screeninger. På nuværende tidspunkt 
foreligger indikatoren kun på kommu-
neniveau, men i det omfang indikato-
ren på et senere tidspunkt kan operati-
onaliseres på skoleniveau, forventes 
den at indgå i tilsynets screeninger.

På baggrund af screeningen analyseres 
de udvalgte skoler nærmere. Hvis STUK 

vurderer, at der er behov for dialog om 
kvaliteten på en skole indledes dialogen 
med den ansvarlige kommunalbesty-
relse, forvaltning og skole, om, hvordan 
skolens resultater kan forbedres. 

Opfølgning uden udhængning 
Efter 12 måneder følger styrelsen op på 
det lokale arbejde med at forbedre kvali-
teten på de udvalgte skoler. I tilfælde af, 
at kommunalbestyrelsen ikke tager til-
strækkeligt initiativ til at forbedre sko-
lens resultater, kan STUK i sidste ende 
pålægge kommunalbestyrelsen at udar-
bejde en handlingsplan.

Der lægges gennem processen vægt 
på, at tilsynet opleves som en støtte for 

de skoler og kommuner, der er genstand 
for tilsynet i relation til deres arbejde 
med at styrke kvaliteten lokalt. Det sker 
bl.a. gennem dialog om skolens udfor-
dringer og løsninger på disse samt even-
tuel konkret støtte fra læringskonsulen-
terne til at planlægge og gennemføre 
indsatser, jf. også ovenfor.

Afslutning af tilsynssagen kan ske i  
løbet af samtlige faser i tilsynsprocessen, 
når styrelsen vurderer, at der ikke er  
behov for yderligere dialog med den  
enkelte kommune/skole. Bemærk ende-
lig, at der IKKE vil blive offentliggjort 
skole-navne eller kommuneangivelser, 
medmindre den enkelte kommune selv 
ønsker dette. 

Folkeskoler screenes 
på baggrund af resul-
tater for de seneste 
år.

FASE 1
Oktober/november

ÅR 1 ÅR 2
FASE 2

Nærmere undersø-
gelse af skoler udta-
get i screening for at 
vurdere, om der er 
grundlag for at gå vi-
dere med tilsynet.

FASE 6
Januar

Tilsynssagen afslut-
tes

Skoler, der har været 
udtaget i tilsynet, vil 
som udgangspunkt 
få arbejdsro i de ef-
terfølgende år til at 
arbejde med de af-
talte indsatser.

Skolerne vil i de ef-
terfølgende år blive 
fulgt af KTS på linje 
med de øvrige skoler.

I tilfælde hvor der er 
problemer med ind-
gåelse eller overhol-
delse af en målfoku-
seret aftale, kan 
kommunen som hid-
til blive pålagt at ud-
arbejde en hand-
lingsplan, som led i 
den videre opfølg-
ning.

FASE 5

Hvis KTS vurderer, at 
en kommunes egne 
initiativer sandsyn-
liggør, at der vil ske 
den ønskede forbed-
ring af kvaliteten, 
overlades det videre 
arbejde til kommu-
nen.

Hvis KTS vurderer, at 
det ikke sandsynlig-
gøres, at kommu-
nens egne initiativer 
vil føre til den øn-
skede udvikling i kva-
liteten, vil styrelsen 
indgå en målfokuse-
ret aftale om indsats 
med kommunen.

FASE 3
Januar

Skoler, der vurderes 
ikke i forvejen at 
have den fornødne 
fokus på udfordrin-
gerne, orienteres om 
resultaterne af tilsy-
net og, at KTS vil 
tage kontakt til kom-
munen et år senere 
for at følge op på 
kommunens initiati-
ver i det forudgående 
år.

Kommunen og sko-
len arbejder herefter 
selv med skolens ud-
fordringer.

Parterne (KL, BKF og 
Skolelederforenin-
gen) orienteres om 
resultaterne af scree-
ningen.

Skoler, der vurderes 
allerede at have til-
strækkelig fokus på 
udfordringerne orien-
teres om resultaterne 
af screeningen, og at 
KTS ikke vil foretage 
sig yderligere.

FASE 4
Oktober/november

KTS vurderer udvik-
lingen på de udvalgte 
skoler på baggrund 
af indikatorerne fra 
screeningen (som nu 
omfatter data for 
yderligere et år). 

Skolens eventuelle 
progression i det for-
løbne år vil, sammen 
med eventuelle tiltag 
som kommunen og 
skolen har igangsat, 
indgå i vurderingen 
af, om der er behov 
for en nærmere dia-
log, eller om den kan 
afsluttes hurtigt.

Parterne orienteres 
om status på tilsy-
net, efter at skolerne 
selv har arbejdet 
med udfordringerne i 
det forløbne år.

Der igangsættes en 
ny screening på bag-
grund af resultater 
for de seneste år. 
Den nye screening 
følger ligeledes fa-
serne 1-6.FA

SE
MO

DE
L

FASERNE  
I DET NYE  
KVALITETSTILSYN 
MED FOLKESKOLEN
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NOTER

15 år efter
I Plenums forgænger ”Forum for Skole- 
ledelse” i april 2000 er der artikler om  
de syv intelligenser, integration, nyt  
ledelsesgrundlag i Århus (med Å) og 
samarbejdet med musikskolerne …

I et spritnyt visionsoplæg om fremtidens 
skole fra UVM organiseres alle medarbej-
dere på skolerne i team på op til 15 perso-
ner. For hvert team udpeges en organisa-
torisk og faglig leder.

Alle skoleledere skal desuden have en 
2-årig masteruddannelse i ledelse lyder 
visionen år 2000. I redaktørstolen sad  
i øvrigt legendariske Marianne Kyed.Injurierende 

Som kommunalt ansat skal man kunne 
tåle en del, men ikke finde sig i at blive 
svinet til på nettet.

Retspraksis er således ved at flytte sig, 
efter der på den hjemmestrikkede hjem-
meside ’Det sorte register’ har været 
fremsat voldsomme beskyldninger mod 
både politikere og ansatte.

Således har først Odsherred og nu Jam-
merbugt kommune fået dømt personen 
bag hjemmesiden for injurier og bagva-
skelse og til at betale hhv. 500.000 kr. 
og 750.000 kr. i erstatning.

At den retslige praksis ser ud til at blive 
strammet kan måske virke præventivt 
over for andre, der uhæmmet slipper de-
res galde ud på nettet, sociale medier 
m.m.

RADIKALT 
Unge kan vise forskellige tegn på, at de 
er på vej ud i ekstremistiske og radika-
liserede miljøer:

•  De bliver indadvendte, holder sig for 
sig selv, spiller meget computer 
alene.

•  Ser udelukkende tv fra deres hjem-
lande, pseudo-dokumentarfilm etc. 

•  Får ekstreme holdninger, er intole-
rante, afviser demokrati, hylder vold.

•  Forandrer udseende ved fx at gå i 
kjortler, få salafistskæg eller gå med 
tørklæde. 

•  Bliver meget troende, beder mange 
gange dagligt, er prædikende

•  Ændrer vaner, hænger ud i ekstreme 
miljøer, dropper ud af skolen

•  Etablerer fjendebilleder, det er ”os 
eller dem”, ønsker absolutte løsnin-
ger.

Kilde: Børn & Unge 5/15

RATIO
Der bør højst være en snes medarbejdere  
pr. leder i børnehaver og integrerede institu- 
tioner. Lederne selv angiver 14-20 medarbej-
dere som acceptabelt.

Det viser en ny rapport fra KORA, Det natio-
nale Institut for Kommunernes og Regioner-
nes Analyse og Forskning. 

I rapporten vurderes et stort eller lille ledel-
sesspænd, og der peges under alle omstæn-
digheder på, at lederen skal kunne sætte tyde-
lige mål, gå foran og være fysisk tilstede. 

PENGAR
De øverste svenske skoleledere i grundskolen har de sidste to år i snit haft 
en fin lønudvikling: Ca. 10 %. For alle svenske skoleledere er stigningen lidt 
lavere: En 7-8 %.
 
Sveriges Skolledarförbund mener dog stadig, at de svenske skolelederes løn 
ligger på et ’alltför läg nivå’ i forhold til ansvar og opgaver.

Gennemsnitslønnen for for samtlige medlemmerne af Skolledarförbundet lå 
i 2014 på 45.400 sv. kr. om måneden. Her skal så medtænkes kurs, lavere 
skat og andre forskelle i forhold til Danmark. 

Højst ligger lønningerne omkring Stockholm og Malmø, mens de falder 
med op til 5000 kr./md., jo længere ude på landet man er. Svenske kr. igen, 
förstås. 

INTENSIVT
Den årlige Egmontrapport handler om 
værdien af intensive læringsforløb med 
henblik på at styrke barnets faglighed, 
lyst til at gå i skole og samvær med an-
dre børn og voksne.

I rapporten er der særligt fokus på ele-
ver, der fagligt har svært ved at følge 
med, anbragte børn m.fl. 

Se www.egmontfonden.dk 
> Barnet-i-centrum
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Hvordan løfter du 
ansvaret for 
Uddannelse og job?

MinFremtid – onlineværktøj til 
afklaring og udfordring

MinFremtid er et pædagogisk og brugervenligt 
afklaringsværktøj til både stærke og svage 
elever. MinFremtid udfordrer elevernes ud-
dannelsesvalg og styrker fokus på erhvervs-
uddannelserne. 

Programmet indeholder både:
 ] Opgaver til undervisning og kollektiv vejled-
ning inkl. lærervejledninger. 

 ] Værktøjer til forældrene.
 ] Selvbetjening, hvor eleverne kan udforske 
job- og uddannelsesmuligheder.

Hvad koster det?
Priser fra 4.995,- ekskl. moms - dækker licens 
til skolens lærere, elever og deres forældre. 

Læs mere, og bestil en gratis prøveadgang 
på schultz.dk/minfremtid eller ved at ringe til 
Mette Marie Callesen på telefon 41 95 47 94.

Lærerne er nervøse for at overtage ansvaret for faget Uddan-
nelse og Job. Vi er endnu ikke klædt på til det, og risikoen for at 
endnu flere vælger gymnasiet, når lærerne står for det, er til 
stede. 

Anders Bondo på Ungdommens Uddannelsesvejlednings 
jubilæumskonference 29/8 2014 

Med de seneste reformer har skolerne overtaget ansvaret 
for det obligatoriske emne Uddannelse og job

Schultz står bag onlineværktøjet MinFremtid, der indeholder materiale 
til at gennemføre undervisningen i Uddannelse og job, den kollektive 
vejledning og til at sætte forældrene i spil.

Schultz Job og Uddannelse er Nordens største private aktør inden for hjælp til 
uddannelses- og erhvervsvejledning. Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk

Unges uddannelsesvalg har stor politisk bevågenhed. 
Skolerne skal løfte en vigtig opgave bistået af Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning. Men  hvad indebærer det nye ansvar, og er du klar til 
at løse opgaven? 

Overvejede du selv at blive murer - gør dine elever? 
Reformerne indeholder både politiske mål og direkte krav: 

 ] En ”åben skole”, der skal orientere sig mod job og arbejdsliv.
 ] Uddannelse og job, arbejdet med uddannelsesplanen og den kollek-
tive vejledning skal gøre eleverne uddannelsesparate.

 ] Eleverne skal udfordres i deres uddannelsesvalg, og flere skal vælge 
en erhvervsuddannelse.

Har du de rigtige værktøjer til at løse udfordringen?
Anders Bondo er ikke bleg for at indrømme, at Uddannelse og job bliver 
en udfordring for lærerne:



MELLEMRUM 
Af Michael Diepeveen  •  Fotos privat

KAN ORGANISATIONEN SES SOM ET HUS MED RUM, DØRE OG FORBINDELSER? DE 

NORDSJÆLLANDSKE SKOLELEDERE HAR TILBRAGT 36 TIMER UNDER SAMME TAG

 Når det tidlige 
forår viser sig, bliver der 
landet rundt holdt regio-
nale konferencer i Skole- 
lederforeningen. Man mø-
des, netværker, snakker, 
bliver klogere og får 
inspiration. 

Således også for de nord-
sjællandske skoleledere, der 
et par solbeskinnede dage 
har været afsted på det år-
lige regionsmøde i Hillerød 
på et break fra den hektiske 
reformhverdag.

Ledelsrum, rummelig-
hed, hjerterum, dataroa-
ming … Det hele fandt sted 
under overskriften ’Mellem-
rum – mellem rum’ og med 
et flot og varieret program. 
Et mini-årsmøde kan det 
kaldes, og dog var det med 
217 deltagere slet ikke så 
mini endda.

Nej, tværtimod var der 
højt til loftet og inputtene 
mange, og Plenum, der var 
inviteret til at lægge vejen 
forbi, kan her viderefor-
midle nogle af pointerne.  
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Konsulenterne fra Copenhagen Coaching opererede med tre rum for ledelse. Et karakteriseret ved 
overblik, struktur mv., et med meninger, stemninger og følelser, og et uden faste rammer, ukontrolle-
ret. I det sidste rum ligger potentialet for forandring. Ledelse er at kunne begå sig i alle rum, men ikke 
mindst også at få folk til at mødes og følges ad i de rum, der er, og de rum, der er imellem dem. Det 
kræver dialogisk kapacitet at være til stede med andre – og i sig selv. Og at turde sætte farten ned. En 
øvelse: Luk øjnene i 10 minutter. Prøv det!

KIM GØRTZ, FILOSOF, PH.D, 
COACH, METTE MEJLHEDE, 
CAND. MERC, HRM
I SAMSPIL MED 
OMGIVELSERNE

Den reformerede skole og arbejdstid bety-
der, at tiden ikke længere er organiseret 
som vi er vant til. Skoleklokkens ringen og 
frikvartererne afløses af nye typer mellem-
rum, hvor adskillelsen fra det, der i øvrigt 
sker af fx læring ikke er distinkt. Det er der 
fordele og ulemper ved. Upåagtede resur-
ser kan inddrages, men pausens pusterum 
og det særlige liv på gange og i gården fly-
der ud. Også her kalder forandringerne på 
en ny ledelsesbevidsthed, en ny kultur 
blandt medarbejdere og elever. Der skal le-
des på energi og intensitet frem for på 
identitet. Tag den!

DORTHE STAUNÆS,  
PROFESSOR, MSO
TID, RUM OG TÆRSKLER 

Som disse stikord antyder, fylder traditio-
nelle arbejdsstationer ikke længere så me-
get i forhold til andre miljøer, hvor der kan 
arbejdes. Det gælder også skolen. Kun 25 
% af det produktive vidensarbejde sker re-
elt i det traditionelle cellekontor med skri-
vebord med papirer og pc. Den digitale ud-
vikling skaber mulighed for at arbejde 
uafhængigt af tid og sted. På godt og ondt. 
Det handler om at skabe arbejdsmiljøer, 
der hæmmer distraktion og fremmer kon-
centration – og produktivitet. Indretning, 
møbler fornys og virksomheden Kinnarps 
følger med!

KENNETH TVEITO,  
CONCEPT MANAGER
WORK, FLEX, BOX, MEET, 
HOTSPOT, LOUNGE



Reformen og de ændrede arbejdstidsreg-
ler opløser de eksisterende betingelser for 
at lede. Skoleledere forventes ikke blot at 
lede mere og bedre, de forventes at gen-
opfinde det, der skal ledes. Lederne skal 
også genopfinde sig selv – og da der er 
tale om at gå ind i nyt land, i det ukendte 
og uventede, åbner det så igen for nye 
ubegrænsede forventninger til skolens le-
der. Adjunkt Pors advarede mod denne 
dobbelthed – der skal være mindre ’støj på 
linjen’ for at komme i mål, og der skal 
være en længere forventningshorisont. Bi-
fald!

Institutionernes, skolens og samfundets 
råstof nr. 1A, de 0-18 årige, er med alle re-
formerne om nogen genstand for foran-
dring.  Men børn og unge har også behov 
for at føle sig trygge blandt professionelle 
voksne. Det gælder særligt elever, der har 
sporadisk eller ingen kontakt til voksne, 
hvor den længere skoledag og en øgede in-
stitutionalisering lægger op et øget relati-
onsarbejde, lød det fra forskeren. Faldgru-
ben er at terapeutisere relationerne til 
børn, ja det er næsten værre at gøre noget 
kunstigt end slet ikke at være indover. Et 
opmærksomhedspunkt!

Efter syv år hos Microsoft arbejdede foredragsholderen nu for STIL, Styrelsen for IT og Læring, men 
var ikke fortaler for teknologiens lyksaligheder. IT, digitalisering, læring pædagogik og ledelse handler 
i sig selv ikke om udstyr og flere programmer, men mere om hvad der kan lette arbejdet for ledere, 
medarbejdere og elever. Hvis målet fx er nationale test og afgangsprøve er it ikke det vigtigste. Det 
er at have fælles rammer, fælles sprog, fælles mål – og så arbejde sig frem sammen, innovativt og 
kritisk. IT er redskabet; vigtigste 21. Century skill er… hjælp hinanden!

Ingen bygninger uden rum og mellemrum.  Således også i Arken, som oplægsholderen har været ar-
kitekten bag. Multihal, bibliotek, boliger og om- og tilbygning af flere skoler er det også blevet til. 
Med tanke på både funktionalitet og æstetik – og når det gælder skoler, hvad man har brug for, når 
man arbejder med børn. Ja, hvad børnene har brug for. Men samtidig ikke mere brugsagtigt end at 
funktionen underordnes det udfordrende, skæve, det dekonstruktiverede udtryk med diagonaler, 
skiftende niveauer og som udfordrer systemer. Og vaner!

Som far til fem oplever talkshowværten reformen som forælder. Mest af alt havde han bemærket, at 
han ikke havde set børnene længe, sidst var vist ved juletid hvor de så udkørte ud… han var glad for 
at være inviteret på dagen 13. marts og havde regnet ud, at det nok var, fordi det markerede 234 års 
dagen for opdagelsen af Uranus. Eller fordi det var den 214. dag siden 200 års jubilæet, hvilket pas-
ser med, at børn og andre mennesker præcist har 214 knogler i deres krop. Der blev også lejlighed til 
at mime nogle skoler, dog kun hovedbygningener – af tidsmæssige årsager!

På konferencen fik deltagerne også en status på Skolelederforeningens interessevaretagelse på mø-
der i udvalg, følge- og styregrupper i ministeriet, KL og andre sammenhænge med fokus på styring, 
ledelse og udvikling af folkeskolen, hvor foreningen taler skoleledernes sag. Der udarbejdes oplæg 
om bl.a. ≠samarbejdet om reform og kvalitet i skoleledelse, pt. en medlemsundersøgelse af arbejds-
vilkår, ligesom foreningen udarbejder ledelsesværktøjer til at vejlede og støtte skoleledelserne i de-
res arbejde. Følg med på hjemmesiden og FB!

plenum – apr. 2015 23

DAVID GARDE-TSCHERTOK, EKSPERT
IKKE MÅLET, MEN MIDLERNE

ANDERS LUND MADSEN, KOMIKER
SKÆG OG SKÆGT

DORRIT BAMBERGER, KONSULENT
TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN

DITTE WINTHER- 
LINDQVIST, PH.D.
UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE 
ASPEKTER

JUSTINE GRØNBÆK PORS, PH.D 
STØJENDE STYRING

SØREN ROBERT LUND, ARKITEKT
KONSTRUKTION OG DEKONSTRUKTION



Det job, jeg søgte, skulle stadig være i et nært lo-
kalmiljø med solid og god opbakning til skolen, og 

det måtte egentlig også gerne være i en anden kommune 
for også at blive udfordret fra den kant.

 Torben Vad har altid haft den 
holdning, at en skoleleder ideelt set er på 
samme post mellem syv og ti år. Så det var 
ved at være tid at rykke videre, selv om 
han var glad for sit job som skoleleder på 
Borbjerg Skole i Holstebro Kommune. Han 
havde siddet på skolelederposten siden 
2004. 

”Udløbsdatoen var faktisk overskredet. 
Jeg tror på, at det er godt for både den en-
kelte skoleleder med nye udfordringer, 
men også for den enkelte skole at få nye 
øjne i skoleledelsen.”

Derudover var han bevidst om, at han i 
et nyt job gerne ville have hele paletten i 
spil, så han ikke som hidtil skulle sige far-
vel til eleverne efter 7. klasse. Måske var 
der også en snert fra hans tid som både 
lærer og forstander på en efterskole.

”Det job, jeg søgte, skulle stadig være i 
et nært lokalmiljø med solid og god opbak-
ning til skolen, og det måtte egentlig også 
gerne være i en anden kommune for også 
at blive udfordret fra den kant,” siger Tor-
ben Vad.

Ved at vælge et job i en anden kommune 
har han ikke kendte personer at trække på. 

”Det fylder, kan jeg mærke her i starten. 
Og så er implementeringen af skolerefor-
men selvfølgelig en udfordring. Jeg har 
kort tid til at se, hvor vi står, inden vi plan-
lægger næste skoleår. På den anden side 
oplever jeg jo, at jeg kan komme ind og se 
ting, der fungerer godt her på stedet, og 
samtidig har jeg positive erfaringer – må-
ske fra andre områder – som jeg kan bi-
drage med.”

Torben Vad efterfølger Erik Kristensen, 
som er gået på pension efter 24 år som 
skoleleder på Vinding Skole.

I sit nye job glæder Torben Vad sig til  
at være del af et lidt større ledelsesfælles-
skab. Og lige fra første dag har han oplevet 
en rigtig god stemning og et stort engage-
ment både blandt ledelse, medarbejdere 
og elever på skolen.

Han går ud fra, at valget faldt på ham, 
fordi han har en vis erfaring fra skole- 
ledelse på flere planer.

”For mig er god personaleledelse og –
udvikling det, der driver arbejdet. Jeg  
interesserer mig for de mangeartede for-
ventninger, der er til skolens dagligdag. 
Det spænder fra visionerne om skolerefor-
men, og hvordan reformen bliver imple-
menteret, til loven om ny arbejdstid samt 
fastholdelse og videreudvikling af samar-
bejdet med lokalsamfundet.”

Det er lysten, der driver den nye skole-
leder på Vinding Skole.

”Jeg kan lide at have fingeren på pulsen 
og arbejde med at skabe et godt samar-
bejde mellem elever, medarbejdere og  
forældre og af den vej skabe en god ar-
bejdsplads og en god læringsplads.”  

VINDING SKOLE har 350 elever og 37 pæda-
gogiske medarbejdere og to spor fra 0. – 9. 
klasse. Ledelsesteamet består af skoleleder, 
viceskoleleder og SFO-leder.

TORBEN VAD, 56 ÅR, 
skoleleder på Vinding Skole, 

Herning Kommune, fra 1. marts.

JEG HAR FÅET NYT JOB
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Varenr. 820714

Merano  
kontorstol

Nye fleksible arbejdspladser?
 Særtilbud kun til skoler 
 Priser gældende til d. 31. maj 2015

Viking hæve/
sænkebord
Varenr. 850882 

ElektronikKontorartikler Husholdning ForfriskningerMøbler LagerElektronik

Tilbuddene gælder til den 31. maj 2015

Varenr. 851197 

Viking personlig 
opbevaringsreol

Bord

1495,-
SPAR 1000,-

Stol 

995,-
SPAR 500,-

Lampe 

295,-
SPAR 400,-

Simply 
bordlampe
Varenr. 807000 

Hurtig og 
gratis levering 

ved køb over kr. 500,- 
ekskl. moms

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

Online
www.lomax.dk

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

E-mail
salg@lomax.dk

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Mobil reol

695,-
SPAR 300,-

Uge11_Skolestart.indd   1 08-04-2015   09:58:27



BUEN  
ER  
HÅRDT 
SPÆNDT
I SIN BERETNING KOM FORMANDEN CLAUS HJORTDAL BL.A. IND PÅ DEN 

TID, SOM SKOLELEDERNE OG SKOLELEDERFORENINGEN ER I NU, OG HVOR 

DER ER BEHOV FOR BEDRE LEDELSESVILKÅR

Af Michael Diepeveen  •  foto Jacob Nielsen

 Lidt over 100 formænd for 
lokalforeningerne samt for særlige leder-
grupper var kort før påske samlet med 
hovedbestyrelsen i København for at 
drøfte foreningens aktiviteter og politik. 

Mest fremadrettet, men også med et 
kik tilbage på det år, der er gået, og som 
har budt på mange gode oplevelser – og 
så måske et par stykker mindre gode. 
Det fremgik bl.a. af formandens beret-
ning, som repræsentanterne i år fik lej-
lighed til at gå i dialog om.

Foreningens sekretariat er også til 
stede, og forhandlingschef Peter Cort 
blev valgt som dirigent, hvilket ikke var 

en let opgave, da dagen bød på flere 
lange debatter og et par afstemninger.   

En enestående og udfordrende tid
I sin mundtlige beretning, der supple-
rede den på forhånd udsendte skriftlige 
beretning, slog formanden Claus Hjort-
dal først og fremmest den optimistiske 
tone an. 

Et enestående år har det været af flere 
grunde. Mest af alt, fordi vi er med til at 
skrive historie. Om bare 5-10 år vil man 
kigge tilbage på skolereformen, ny ar-
bejdstid, inklusion og nye strukturer og 
de andre ændringer, der sker nu i folke-

skolen og være utrolig imponeret. For 
det er ikke alene en skoleændring, men 
en samfundsændring.

Ikke mindst vil man være imponeret af 
den ualmindelig vigtige rolle, skoleledel-
sen spiller, sagde formanden. Vi skal på 
en gang holde sammen på skolen og så 
udvikle den. Spænde buen hårdt, uden 
at den knækker, og hvor opfattelsen fra 
alle sider er, at det er os skolelederne, 
der bedst mestrer opgaven. Det er os, 
der skal gå forrest og tage hånd om 
tingene. 

Det er en ære, som fx Corydon sagde 
på årsmødet, at blive kaldt for velfærds-
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TWEET: 
@skolelederOrg: Skolepolitiske ordførere  

bakker skolelederne op efter undersøgelse 
 #skolechat #uddpol 

TWEET: 
@claushjortdal: Vi håber det smitter  

af på lokalpolitikerne, så vi sikrer at  
der er ledelse til at implementere  

reformen #skolepol 

TWEET: 
@jpmandrup: Det er nødvendigt 

med tid til skoleledelse for at  
nå målene med reformen.  

Naturligvis! #Politiken
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Foreningen er gået i medierne med sin nye 
undersøgelse af skoleledernes ledelsesvilkår og 
trækker på sine politiske kontakter. Et oplæg 
om ’Kvalitet i skoleledelse’, som skal danne 
grundlag for lokale drøftelser om skoleledelsens 
arbejdsvilkår, er snart klar, meddelte formanden. 
Hertil kommer ’Kommunalt partnerskab for 
læring / ledelse i og af skolen’, som foreningen 
for nylig har udarbejdet med BKF, og ’Ny prak-
sis i folkeskolen’, der er lavet med BKF og KL. 
Pointen: Kvalitet i skolen forudsætter kvalitet i 
skoleledelsen. 
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statens Jedi-riddere. Og her har forenin-
gen også været ude med budskabet om, 
at det næsten er for stor en ære for sko-
lelederne at tage alene. Alle parter skal 
tage ansvar for at løfte skolen, sagde 
Hjortdal.

Det er foreningens budskab i medierne 
og på møder med politikere og embeds-
mænd, og hvor vi også oplever, der bli-
ver lyttet, sagde formanden. Ikke mindst 
ved OK’15 forhandlingerne, hvor vi skulle 
søge at sikre os selv – men hvor vi også 
har søgt at sikre ro og samarbejde for 
HELE skolen. 

For det er også en meget udfordrende 
tid, vi befinder os i, pointerede forman-
den i sin beretning, med en masse nye 
krav, der trækker i alle retninger og med 
utroligt mange detaljer. Det sætter os  
under et kæmpe pres. 

Oveni mange opgaver og nogle lange 
arbejdsuger er det særligt ændringerne  
i skole- og ledelsesstrukturerne, der 
presser skolelederne, jf. den undersø-
gelse af medlemmernes ledelsesvilkår, 
som foreningen for nylig har gennemført 
og offentliggjort (se s. 46). Foreningen er 
tilsvarende presset med mange sager,  
faldende medlemstal over de senere år 
og dårligere økonomi.

Skolelederforeningen skal derfor fort-
sat – nu med den nye undersøgelse i 
hånden – arbejde på, at der skabes bedre 
betingelser for, at reformen m.m. kom-
mer i hus. Så vilkårene for skoler og le-
delse alle steder er tilfredsstillende, ja 
mere ensartede og på et højt niveau, så 
hele skolen samlet får et løft.

Nu må det stoppe med at nedlægge 
skolelederstillinger. Der er over de sidste 
4 år blevet 15 % færre skoleledere, så vi 
har leveret mere end nok – den udvikling 
SKAL vendes, sagde Claus Hjortdal.

Internt vil foreningen kigge på sin egen 
politiske struktur samt på en ny, styrket 
organisering med de andre ledergrupper 
i LC, bebudede formanden – en proces, 
der skal ske med inddragelse af det de-
centrale niveau frem til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i oktober.

Seks skarpe til repræsentanterne
I den skriftlige beretning var stillet seks 
fremadrettede spørgsmål, som repræ-
sentantskabet drøftede med efterføl-
gende opsamling. Her nogle stikord fra 

debatten, som formanden Claus Hjortdal 
replicerede på:

1. Implementering af reform – lykkes det? 
Der var forskellige bemærkninger, bl.a. 
om at det er ’fint’ med gode centrale 
kontakter til politikere m.fl. Det smitter 
bare ikke af lokalt, hvor man er presset  
i bund af opgaver og økonomi. Der er 
brug for et stærkere teamsamarbejde  
decentralt/centralt. Formanden var enig 
i, at foreningen skal kunne agere bedre 
på lokalt niveau – især sammen med 
BKF bl.a. på baggrund af det fælles  
oplæg, der er lavet. 

2. Løn, vilkår – bliver det bedre? 
Der var kritik af OK’15-resultatet, og at 
skoleledernes øgede ansvar og opgaver 
ikke blev honoreret. Det er ikke nok,  
at KL frafaldt deres krav, afstanden til 
lærerlønningerne er for lille. Hjortdal 
nævnte, at vi ikke ville ikke ’sælge’ dele 
af vores sikkerhed i ansættelsen. Han  
var ikke stolt af resultatet, men det  
lykkedes dog skolelederne at få noget 
uden for rammen, og vejen frem går 
over lokale lønforhandlinger. 

3. Ledelseskraft – kan den sikres? 
Flere repræsentanter pegede på, at alt 
for mange skolelederkollegaer ’hænger 
med skuffen’. Det handler en for stor ar-
bejdsbyrde og i sidste ende om økonomi 
og dialog lokalt om at sikre arbejdsvil- 
kårene. Kan vi ikke samle erfaringerne 
fra de kommuner, hvor den dialog er 
lykkes, spurgte en. Formanden gav  
tilsagn om, at foreningen vil arbejde 
benhårdt på at sikre de vilkår, skole- 
ledelserne arbejder under.

4. Foreningens selvstændighed – muligt? 
Det fremgik, at arbejdet for yderligere 
selvstændighed er oppe mod stærke 
kræfter. Flere markerede for, at spørgs-
målet holdes åbent, og at der tænkes  
alternativt. Formanden orienterede  
om, at forhandlingssporet fastholdes,  
at foreningens position og selvstændig-
hed søges styrket med de andre  
LC-ledergrupper. Som nu bliver  
det ikke uden forbindelse til LC’s basis-
organisationer, og det er en lang 
proces, sagde Hjortdal.

5. Anden profil for foreningen – hvilken?
Skolen er i opbrud med bl.a. nye leder-
grupper og store og mindre ledere, tuto-
rer, vejledere og andre, der distribueres 
ledelse til. Nogle endda uden lærerud-
dannelse og antageligt uden medlems-
potentiale i SKL. Formanden replice-
rede, at foreningen gør sig refleksioner 
over de, der så at sige ’gnaver sig ind  
på vores område’, og foreningen vil  
derfor vurdere sin profil og organisation 
til efteråret.

6. Synlighed, kommunikation – og? 
Der var ingen særlige kommentarer til 
dette punkt ud over, at det i forbindelse 
med OK’15 blev nævnt, at kommunikati-
onen skulle have været mere skarp og 
præcis. Formanden anerkendte dette, og 
pointerede, at foreningen generelt arbej-
der for at sikre en stærk – og synlig – 
skoleledelse.

Summa summarum: Formandens beret-
ning – den mundtlige og skriftlige under 
ét – blev herefter sat til afstemning 
blandt repræsentanterne og énstemmigt 
godkendt. 

Læs PP-oplæg til mundtlig beretning og 
den skriftlige beretning 2014-15 på 
hjemmesiden

Selv om de fleste 
skoleledere godt kan 
lide deres arbejde, har 
vi alt for travlt, sagde 

Claus Hjortdal og 
forsamlingen 

var tydeligvis 
enig.



BUDGET  
OG REGNSKAB

Af Michael Diepeveen  •  foto Jacob Nielsen

MED FALDENDE MEDLEMSTAL ER FORENINGEN INDE I EN ØKONOMISK 

DÅRLIG PERIODE. DERFOR ER EN RÆKKE BESPARENDE TILTAG SAT I VÆRK, 

OG EN KONTINGENTSTIGNING ER VEDTAGET

 Næstformand Jørgen Man-
drup Nielsen fremlagde regnskabet for 
Skolelederforeningens aktiviteter i 2014 
til repræsentantskabets godkendelse.  
Det var på ingen måde nogen nem op-
gave, da sidste år desværre er endt i et  
underskud på 3,3 mio. kr. 

Der er flere forklaringer på, at det er 
gået sådan. Mest af alt, at medlemstallet 
er faldet mere end antaget, uden der er 
taget ordentlig højde for det i budgetop-
følgningen. Herudover er en række ind-
tægter og udgifter ikke i balance. Det 
gælder særligt årsmødet i 2014, som nok 
var en succes, men gav et stort under-
skud, og så har der i forbindelse med 

flytningen til Snaregade været en række 
særlige udgifter. 

Fastere fokus fremover
Foreningens soliditet og økonomi samlet 
set er stadig fornuftig med en pæn egen-
kapital. Men – som Jørgen Mandrup un-
derstregede – giver størrelsen på under-
skuddet i 2014 anledning til bekymring. 
Der har været en for svag økonomisk  
styring og et for stort forbrug, erkendte 
næstformanden. 

Det har igen afstedkommet nogle al-
vorlige drøftelser i HB. Økonomien er  
nu kulegravet og en række tiltag beslut-
tet for at sikre balancen fremover. Frem-

Vi skal sikre det økonomiske fundament i foreningen til gavn for medlemmerne 
og med plads til udvikling, sagde Jørgen Mandrup Nielsen.
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over bliver der et væsentligt fastere  
fokus på budgetlægning, opfølg-
ning, regnskab, udviklingen i med-
lemstal, udgifter til aktiviteter og 
projekter. 

I den forbindelse er alt i spil: Det 
politiske niveau, sekretariat, for-
eningens hus etc. i en proces, hvor 
også det decentrale led bliver ind-
draget, fortalte næstformand Jør-
gen Mandrup. Og der blev givet  
tilsagn om, at der på formands- 
møderne fremover orienteres om 
foreningens økonomiske status. 

Der faldt en del kritiske bemærk-
ninger fra nogle af repræsentan-
terne, men også udtrykt tillid til, at 
der er taget fat om sagen, så scena-
riet ikke gentager sig, men at der 
kommer styring og også styr på 
medlemstallet samt sættes langsig-
tede løsninger i gang. Foreningens 
regnskab 2014 blev på den bag-
grund enstemmigt godkendt. 

Fordeling og kontingent
Næstformand Jørgen Mandrup ori-
enterede desuden om budgettet for 
2016. En budgetlægning, der er på-
virket af regnskabsresultatet i 2014 
og den afledte økonomiske situa-
tion i indeværende år.

For at få økonomien til at hænge 
sammen er der allerede sat en række 
rationaliseringer i gang. Men herud-
over havde HB foreslået en ændring 
af kriterierne for tildeling af midler 
til de lokale afdelinger, så grundbelø-
bet hertil på 11.500 kr. ikke udbeta-
les i indeværende år, samt at der fra 
1. maj sker en forøgelse af medlems-
kontingentet på 30 kr./md. 

Flere repræsentanter var ikke 
enige i forslaget om en tilbagehol-
delse af grundbeløbet til de lokale 
afdelinger med henvisning til, at 

den lokale interessevaretagelse må 
have høj prioritet, og at de små lo-
kalforeninger og faglige lederfor-
eninger rammes hårdt. 

Fra centralt hold blev det om-
vendt garanteret, at lokale forenin-
ger med behov vil kunne søge mid-
ler i hovedforeningen. Men efter en 
længere debat, en formandsopfor-
dring til repræsentanterne om at 
finde en økonomisk løsning for 
hele foreningen, måtter der tages 
en timeout …

Dernæst foreslog HB i stedet, at 
besparelsen findes ved, at der tilba-
geholdes en ½ årlig tildeling af 
grundbeløb i 2015, og resten af be-
sparelsen fordeles ved en ændring 
i tildelingen af midler pr. medlem. 
Og det blev så vedtaget med 5 
stemmer imod.

Odense Skolelederforening stil-
lede desuden et forslag om, at HB 
arbejder på at forbedre økonomien 
i foreningens årsmøde ved fx at 
indføre egenbetaling på deltagelse. 
Her var ikke enighed, men henstil-
lingen blev dog vedtaget med stem-
merne 43 mod 27.

Forslaget fra HB om en kontin-
gentstigning på 30 kr./md blev mo-
tiveret af formanden Claus Hjortdal 
med henvisning til foreningens øko-
nomi, til at kontingentet har været i 
ro i nogle år, og at der nu er gen-
indført en forhøjet fradragsret for 
fagforeningskontingent. Efter en 
længere debat blev forslaget vedta-
get med 5 stemmer imod. Stignin-
gen har virkning fra 1/5-2015.

Fastlæggelsen af ydelser til HB 
var også oppe at vende og afsted-
kom nogle kommentarer. Resulta-
tet blev dog, at de fastholdes i in-
deværende valgperiode. Så meget 
for indtægter og udgifter. 

TO FORSLAG VEDTAGET
Et forslag fra HB om, at den såkaldte 
’pointmetode’ benyttes ved kom-
mende valghandlinger i foreningen, 
blev godkendt af repræsentantska-
bet. Desuden blev et forslag om en 
ændring af praksis i forbindelse med 
udbetaling af diæter til formand-
skab/HB ved rejser godkendt.

STÆRK LEDELSE, STÆRK SKOLE
Claus Hjortdal gennemgik hovedresulta-
terne i medlemsundersøgelsen af ledelses-
vilkår og fortalte om strategien med offent-
liggørelsen i medierne, herunder at de 
politiske partiers skolepolitiske ordførere 
nærmest står i kø for at bakke skolelederne 
op, jf. artiklen herom s. 46.

Budskabet er dermed ude og modtaget, 
og Skolelederforeningen vil nu på baggrund 
af medlemsundersøgelsen gå videre over 
for politikere og beslutningstagere helt til 
tops for at kræve bedre ledelsesvilkår. For-
manden opfordrede også repræsentanterne 
til at bruge undersøgelsen lokalt, hvilket 
flere dog bemærkede er lettere sagt end 
gjort – og det blev efterlyst, at der laves  
en strategi herfor.

Flere repræsentanter var inde på, hvordan 
foreningen kan komme endnu tættere på 
sine medlemmer, på skoleledelsen – hvor-
dan foreningen mere konkret kan støtte op 
om det lokale arbejde. Claus Hjortdal hen-
viste – som han havde gjort det i sin beret-
ning – til, at en ny struktur og organisering 
er i støbeskeen til det kommende formands- 
møde til august og et ekstra repræsentant-
skabsmøde til oktober.

KVALITET I LEDELSE OG VILKÅR
Et oplæg til en beskrivelse af dels, hvad det 
mere præcist er, når man taler om kvalitet i 
skoleledelse, og dels hvad kvalitet i ledelses-
vilkårene tilsvarende betyder, blev drøftet på 
repræsentantskabsmødet.

Omdrejningspunktet er, at kvalitet i skole-
ledelsen giver kvalitet folkeskolen, som igen 
er den nok vigtigste samfundsdannende in-
stitution, og som er en forudsætning for vo-
res demokratiske samfund. Også dette op-
læg kan danne basis for drøftelser centralt 
og lokalt om skoleledernes vilkår, løn m.m.

Det er Skolelederforeningens holdning, at 
såvel løn som øvrige vilkår skal modsvare 
det store ansvar og de høje krav, som kvali-
tet i skoleledelse er udtryk for. Og at det 
skal være attraktivt for dygtige og velud-
dannede ledere at stå i spidsen for folke-
skolen. 
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NOTER

I SAMME 
BÅD 

Kært barn har flere navne: klynge- 
ledelse, distriktsledelse og fælles  
afdelingsledelse, centerledelse og 

områdeledelse …

I en ny publikation ”Ledere sammen – 
og hver for sig” fra Væksthus for le-

delse afdækkes potentialer og udfor-
dringer ved områdeledelse. 

Væksthuset har desuden gennemført 
et projekt i ni udvalgte områdeledel-
ser med fokus på rammer, relationer, 
kvalitet, opgaveløsning, resursean-

vendelse og ledelsesrum. 

FALD I KLAGER
Klagenævnet for Specialundervisning har offentliggjort 
sin årsrapport for 2014, og på folkeskoleområdet er der 
sket et fald i klagesager på 15 % i forhold til 2013, hvor 
der var 164 klager, mod 139 i 2014.

Der er tale om en fortsat tendens, idet der i 2012 var 
ikke mindre end 265 klagesager. Så der er god grund  
til at glædes over, at det stadig går fremad, mener  
Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Et mindre antal af klagerne handler om manglende  
begrundelse, herunder sager hvor der er ikke er givet 
klagevejledning. Det ændrer dog ikke ved, at Skoleleder-
foreningen finder, at skolelederne gør deres arbejde 
tilfredsstillende – set forhold til det samlede antal  
sager og faldet i antallet af klager.

Find foreningens pjece ’At skrive en afgørelse om  
specialundervisning’ på hjemmesiden.

Film i
Snaregade
Foreningens hus i det gamle København har 
for nylig været spærret af et par dage som 
følge af optagelser on location til en ny en-
gelsk film ’The Danish Girl’. Dog kunne sekre-
tariatet møde på arbejde på trods af, at også 
skiltet uden for var i den anledning skiftet ud 
med et optiker-skilt. 

Filmen ’The Danish Girl’ handler om det dan-
ske kunstnerpar Einar og Gerda Wegener, som 
får deres ægteskab sat på prøve, da Einar bli-

ver en af de første i verden til at få en køns-
skifteoperation. 

Einar spilles af Eddie Redmayne, der netop har 
vundet en oscar for hovedrollen i ’Teorien om 
alting’, mens Gerda spilles af svenske Alicia 
Vikander, som bl.a. har spillet med i ’En konge-
lig affære’. Instruktør er Tom Hooper, der bl.a. 
har instrueret ’Les Misèrables’ og ’Kongens 
store tale’.

ÅBEN  
SKOLE

Et nyt idekatalog giver 30 eksem-
pler på samarbejde mellem skole 

og bibliotek og inspiration til, hvor-
dan biblioteker kan være en del af 

den åbne skole…

Eksemplerne er fra den virkelige 
verden, og kataloget er delt op i: 

Understøttende undervisning, læ-
selyst, digital dannelse, kreative 
børn, et socialt bidrag, kulturelle 
oplevelser og biblioteksbesøg. 

Se Kulturstyrelsens hjemmeside  
> Biblioteks- og skolesamarbejder: 

Idekatalog
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DK’S STØRSTE UDVALG AF LEGEPLADSER

UNIQA har fokus på bevægelse og vi er specialister i, at skabe unikke legepladser til børn og unge i 
skoler og institutioner. Vi skaber legepladser med stor legeværdi, i den bedste kvalitet og med den 
højeste sikkerhed.

Helt i tråd med den nye aktivitetskrævende skolereform, kan vores legepladser og læringsmiljøer  
kombinere både læring, bevægelse og leg.

Få et GRATIS og uforpligtende indretningsforslag af vores arkitekter – din tryghed før et køb.
Se alle vores produkter og bestil vores kataloger på UNIQA.DK

Få et gratis  

besøg af en af  

vores landskabs- 

arkitekter



DET  
SKAL  
VÆRE  
AUTENTISK,  
HVIS  
DET  
SKAL  
VIRKE

OPKVALIFICERING AF LÆRERNES OG 

PÆDAGOGERNES KOMPETENCER BØR 

FOREGÅ UDE I KLASSEVÆRELSERNE. 

DET ER HER, VI KAN SE OG FORSTÅ 

TINGENE I DERES RETTE SAMMENHÆNG. 

OG KUN HER VI KAN LAVE REEL 

PRAKSISUDVIKLING OG UDVIKLE 

LÆRINGSMILJØET, MENER KONSULENT.

Af Louise Juul  •  Illustration: Otto Dickmeiss  Ligesom de fleste an-
dre faggrupper, bliver lærere og 
pædagoger ofte sendt på kurser, 
når virkeligheden forandrer sig, 
og den vante måde at gøre tin-
gene på ikke virker helt så godt 
længere. Teoretisk viden formid-
let i et kursuslokale kan have sin 
berettigelse, men det er min erfa-
ring fra flere konsulentopgaver i 
folkeskolen, at hvis man virkelig 
vil forstå et fænomen, så bør vi 
ikke fjerne fænomenet fra dets 
naturlige sammenhæng, men  
studere det i den kontekst og  
det system, hvori det optræder. 

Overført til skoleverdenens 
dagligdag betyder det, at vi med 
fordel kan ændre fokus fra løs-
revne beskrivelser af praksis på 
teammøder til at arbejde direkte 
med og i praksis. Jeg er inspireret 
af Barnett Pearce’s konstateringer 
af, at der kan være stor forskel på 
”stories told” og ”stories lived”. 
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Med andre ord skal vi væk fra den ab-
straherede måde at opleve og tale om 
virkeligheden på, for det vi primært bli-
ver kloge på ved den metode, er vores 
egen fortælling om fx en elevs adfærd og 
hverken eleven selv eller vores egen til-
gang til eleven.

AO tilgangen 
Jeg har selv sammen med både ledere, 
lærere og pædagoger stået ude i klasse-
værelset og har udviklet en tilgang og en 
metode til at skabe reel praksisudvikling 
som virker. Metoden er i vid udstræk-
ning systemisk og inspireret af bl.a. 

Nordahls LP model og Coopers Effektiv 
professionsudviklingsmodel. 

Og tilgangen? Den kalder jeg AO til- 
gangen. Autentisk Observatørtilgang.  
Den består meget kort fortalt af følgende 
3 anbefalinger:

Autentiske observatio-
ner er fantastiske, fordi 

de giver mulighed for at lave 
analyser og korrektioner af læ-
ringsmiljøet i realtid i næsten 
en og samme bevægelse

Michael Blom, Afdelingsleder Indskolingen/SFO  
Katrinebjergskolen, Århus Kommune.
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1. Find de blinde pletter
Idéen med at bruge en observatør er, at 
blive bevidst om de blinde pletter, man 
selv har. Et godt råd er IKKE at aftale på 
forhånd, hvad der skal observeres, men 
netop give observatøren mulighed for at 
få øje på det, man ikke selv kan se. 

Man kan med fordel gennemgå Tho-
mas Nordahls opgørelse over de væsent-
ligste kontekstuelle forhold man skal 
holde sig for øje, ligesom det i visse situ-
ationer kan være en fordel, at observatø-
ren har en anden faglighed end en selv – 
det være sig læreren, der inviterer pædago- 
gen eller psykologen ind, når forståelsen 
af en elevs reaktioner fordre stor psyko-
logisk eller pædagogisk/specialpædago-
gisk indsigt. Eller pædagogen, der om-
vendt inviterer læreren ind til obser- 
vation af varetagelsen af fx de under-
støttende undervisningstimer. 

2. Skab sammenhæng mellem krav og 
kompetencer
For at kunne lave analysen skal man 
kunne se sammenhængen mellem de 
krav, der bliver stillet og de kompeten-
cer, eleverne forudsættes at have for at 
kunne leve op til kravene. Det kræver en 
meget deltaljeret observation. Fx at regi-
strere, at en instruktion bliver givet 
mundtlig, siddende bag katederet, at 
den består af hele 4 underpunkter, der 
bliver udtalt monotont og uden ophold. 
Sådan en instruktion stiller bla. krav til 
elevernes hukommelse, opmærksomhed 
og sekventiel forståelse i et helt andet 
omfang, end en visuel instruktion på tav-
len gør.

Hav så vidt muligt et videokamera 
med i lokalet som ekstra ’vidne’. Det gi-
ver den fordel, at man efterfølgende kan 
spole frem og tilbage og se de forskellige 
situationen med flere briller.

3. Deltag aktivt 
Med til observatørens undersøgende til-
gang hører modet til at eksperimentere 
og blande sig i undervisningens-her-og-
nu ved fx at skrive lærerens mundtlige 
instruktion op på tavlen eller flytte en 
elev, der sidder bagest i klassen frem i 
forreste række. På den måde bliver ob-
servatøren til en antropologisk medska-
ber af læringsmiljøet. Den vigtigste for-
del ved denne måde at arbejde på er, at 
disse praksis-eksperimenter giver meget 
konkrete billeder på hvad der er reelt 
virksomt i forhold til den problematik 
der arbejdes med. En anden fordel, som 
heller ikke skal overses, er at læringen 
finder sted mens kerneopgaven udføres, 
frem for at kræve ekstra tidsmæssige res-
sourcer til deltagelse i supervision eller 
anden refleksion over praksis. 

Louise Juul er cand.psych.aut og har som konsulent i 
mange år arbejdet med skoleudvikling – herunder lære-

res og pædagogers praksisfællesskaber. Den autentiske 
observatørtilgang har hun udviklet sammen med cand.

psych.aut Anne-Mette Holløse Knudsen.

LEDELSE AF OBSERVATØRROLLEN

En central ledelsesmæssig opgave er at sammensætte, udvikle og organisere observatørfunktio-
nen, så man bl.a. sikrer muligheden for at lærere og pædagoger nemt kan trække hinanden ind i 
læringsrummet. Det er selvsagt en fordel, hvis lederne selv behersker eller tilegner sig den syste-
miske metode, så de også er i stand til at støtte deres medarbejdere i anvendelsen af den.

Det er vigtigt at insistere på observatørbegrebet, for der er ikke tale om klassisk supervision, hvor 
man beder en kollega om at give feedback på en bestemt undervisningsform. 

Observatøren skal have frie hænder og et ’fremmed’, åbent blik på det, der foregår. Som en antro-
polog, der tilstræber en objektiv og nøgtern beskrivelse af en kultur - primært med et undersø-
gende og ikke et fortolkende udgangspunkt. 
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17  
FORSØG  
SENERE
SKOLEREFORMEN KØRER, SOM DEN SKAL, OG SELVOM DETTE SKOLEÅR ER UDNÆVNT TIL 

PRØVEÅR, ER RISINGSKOLEN I ODENSE VED AT VÆRE I FORM TIL REFORM, SOM DET AKTUELLE 

SLOGAN LYDER. FORKLARING? MAN GIK TIDLIGT I GANG MED AT DEFINERE, HVAD 

REFORMEN SKULLE BESTÅ AF, OG LEDELSEN HOLDER FAST I DET UDSTUKNE SPOR.

Af Jan Kaare  •  Foto Nils Lund

Pernille Wessel og Kathrine Vestergaard Dahl tog initiativet, da skolereformen 
kom til Risingskolen. Nu fører de den sammen med den øvrige ledelse ud i livet.
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 Gangene er brede og lange, som 
de kan være på skoler fra 1950’erne,og de 
røde murstensbygninger vidner om frem-
skridtsoptimismen, som den tog sig ud den-
gang, da Odense Kommune i løbet af få år byg-
gede flere skoler end på noget andet tidspunkt 
i det 20. århundrede.

Men selv med over 60 år på bagen er Rising-
skolen i den nordøstlige del af den fynske ho-
vedstad fremme i skoene. I alt fald når det 
gælder pædagogisk udvikling. 

Af Danmarks Evalueringsinstituts hæfte ”In-
spiration til arbejde med skolereformen” fra 
2014 fremgår det således, at Risingskolen sid-
ste forår havde gang i hele 17 projekter, som 
indeholdt elementer fra reformen. Og er det 
ikke lidt overvældende?

”Da Undervisningsministeriet i efteråret 
2013 informerer om, at man kan søge midler 
til at afprøve tiltag, der peger ind i reformen, 
er Katrine og jeg, der på det tidspunkt er hen-

holdsvis afdelingsleder og souschef, optaget af 
at sætte gang i noget, så reformen ikke kom-
mer bag på vores skole. Det snakker vi med 
kommunen om, og så bliver vi enige om at 
skrive en ansøgning på en halv million kroner. 
Den får vi, og så er det bare om at komme i 
gang,” siger skoleleder Pernille Wessel.

Matche hverdagen
Kathrine, der også hedder Vestergaard Dahl, 
og som er souschef på Risingskolen, tilføjer: 
”Så begynder vi at snakke med personalet om, 
hvad reformen indeholder, og hvilke temaer 
der er interessante med udgangspunkt i den 
hverdag, som de er en del af. Vi vil gerne have 
dem til at tænke i retning af, at reformen kal-
der på kreativitet, og at de sætter fokus på, 

hvad der kan skabe 
merværdi.”

Pernille Wessel: ”På 
det tidspunkt ved vi 
godt, at skolereformen 
bliver meget stor og 
svær at overskue. Der-
for begynder vi med at 
visualisere, hvor vores 
skole er placeret i hele 
processen og de områ-
der, vi allerede er i gang 
med. Det er for eksem-
pel samarbejde omkring 
den åbne skole, bevægelse i skoledagen, en va-
rieret skoledag, samarbejde mellem lærere og 
pædagoger og undervisningsdifferentiering. 
Der er også noget, som vi ikke er i gang med, 
men skal til at tage fat på.

Kathrine Vestergaard Dahl: ”Vi var optaget 
af, at sproget skaber mening og handling. Der-

for gav vi hele projektet titlen 
’En reform tager form’. Det 
var, hvad vi talte ind i, også i 
forhold til paradigmeskiftet at 
gå fra undervisning til læring.  
Og vi understregede også, at 
en del af processen kunne 
hedde ’kill your darlings’.”

Talestrømmen om projekt-
starten afspejler, hvor optaget 
skoleleder og souschef er af 
de opnåede resultater, og 
hvor tæt samarbejdet er i sko-
lens ledelse. Det er så at sige 
næsten umuligt at få et ord 
indført.

”Helt konkret arbejdede 
først vores pædagogiske ud-

valg og siden hele personalegruppen med på 
at formulere indholdet, og ud af det blev der 
formuleret 20 ideer, som medarbejderne så 
kunne melde sig til at være med til at realisere 
de 17 af dem, der blev til realiserede projekter, 
som var meningsgivende i forhold til deltager-
nes hverdag”, siger Pernille Wessel.

Kræver is i maven
De mange projekter har givet innovativ kraft i 
forhold til delelementer i reformen. Det kan 
være bevægelse i overbygningen eller lektie-
hjælp. Og det har givet grundlag for at træffe 
kvalificerede beslutninger om, hvordan skole-
reformen kan føres ud i livet i dette skoleår.

”Man skal have is i maven, når man lægger 
et forløb så åbent frem,” siger skolelederen. 

Vi har hele vejen kommunikeret, 
at reformen var det indhold, som 

personalet skulle have medejerskab til,  
og at det var her vi gik i proces med  
medarbejdere og med det pædagogiske 
udvalg. Den opdeling er det lykkedes at 
opretholde.

Pernille Wessel, skoleleder på Risingskolen.

HVOR: Risingskolen er en stor byskole, der 
rummer 594 elever fordelt på 35 klasser 
hvoraf 8 er specialklasserne for børn med 
generelle indlæringsvanskeligheder, og 2 
er klasser for elever med tale-høre vanske-
ligheder samt 97 elever, der netop er star-
tet i forårs-SFO
HVEM: Skolen har 81 lærere og pædago-
ger ansat.
HVORDAN: Skolens ledelse består af en 
afdelingsleder, en pædagogisk leder (sous-
chef), en administrativ leder, lederen af 
skolefritidsordningen og skolelederen.
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”Vil nogen overhovedet være med? Det ville 65 af 
80, og resten var i gang med andet relevant. Lige 
pludselig havde vi en lærende organisation, der gav 
masser af energi og kreativitet til hele skolen, og 
som i dette skoleår har givet en flot opbakning til at 
prøve kræfter med hele reformen.” Men hvorfor gik 
det sådan?

”Fordi personalet selv havde været med til at defi-
nere indholdet, og fordi de helt præcist viste hvad 
kommissoriet og deres opgave var. De kunne også 
se, at det skulle bruges til noget bagefter,” siger Ka-
thrine Vestergaard Dahl.

”Man skal heller ikke undervurdere, at det var 
prøvehandlinger, som man bagefter kunne sige ”det 
virker ikke” til,” fortæller Pernille Wessel. ”Vi have 
en gruppe, der arbejdede med, om idræt skulle 
ligge tidligt eller sent på dagen. De måtte konklu-
dere, at det giver meget mere mening at lægge det i 
forhold til nogle aktiviteter, hvor de skal lære noget. 
Det har en anden værdi, at medarbejderne selv er 
nået frem til sådan et resultat.”

”Resultaterne måtte ikke baseres på synsninger 
men på dokumentation, og vi anviste nogle model-
ler, der kunne anvendes. Det har givet et fælles 
sprog omkring systematik og standarder, som vi har 
gavn af nu. Det er med til at gøre os til én skole, selv 
om skolen er stor både rent fysisk og personale-
mæssigt,” siger souschefen.

Fuld tilstedeværelse
Odense er en af de kommuner, hvor lov 409 om ar-
bejdstid har resulteret i fuld tilstedeværelse for per-
sonalet på kommunens skoler. Dermed er de mange 
fine forsøg og projekter fra sidste skoleår blevet 
ramt af hverdagen. Det har givet udfordringer, som i 
følge repræsentanter for lærere og pædagoger i ud-

talelser til Fagbladet Folkeskolen handler om man-
gel på tid til personalets forberedelse, mangel på le-
delsestid og for mange besparelser.

”Det er rigtigt, at der har været og er udfordrin-
ger, men vi kan se, at personalet har taget rigtigt 
meget med fra den proces, vi var igennem sidste år, 
og at de udveksler det rigtig meget. Det er i sig selv 
et godt resultat”, siger Pernille Wessel og suppleres 
af Kathrine Vestergaard Dahl:

”Vi kan se, at der hele sidste efterår foregik en be-
tydelig ideudveksling i vores årgangsteams, hvilket 
var meningen, fordi den periode var beregnet til at 
få reform og arbejdstidslov indarbejdet. Frem til 
sommerferien vil vi så komme i form til reformen; 
altså arbejde et spadestik dybere i forhold til de pro-
jekter, vi prøvede af sidste år. Noget skal vi blive klo-
gere på, og derfor kører hele skolen ad en række 
udviklingsspor.”

Det lyder alt sammen meget godt, men hvordan 
har Risingskolen undgået, at de ændrede arbejds-
tidsregler har kastet grus i reformmaskineriet?

Pernille Wessel: ”Det afgørende har været, at per-
sonalet og ledelsen har været enige om at holde mø-
der om reform og arbejdstid adskilt. Der her været 
enighed om, at de to ting skal drøftes forskellige ste-
der.” 

Når der for eksempel er et ønske om at ledel-
sen skal være mere tilstede i praksis, så må vi 

arbejde med hvordan det bedst kan lade sig gøre. Det 
er ikke sikkert, at det er os som ledelse, det handler 
om, men som Pernille siger, kan det være andre, som 
vejleder og dermed repræsenterer ledelsen.” 

Kathrine Vestergaard Dahl, souschef på Risingskolen.

På Risingskolen kommer man ’I form til reform’, ved at 
ledelse og personale resten af dette forår følger fem 
udviklingsspor:
•  Ledelsesudvikling
•  Målstyret undervisning
•  Forældresamarbejde
•  UUV – Studietid - faglig fordybelse
•  Social kapital
Næste trin: 28. april præsenteres retningen for næste 
skoleår.
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LEDELSE SKAL  
UDVIKLE SIG
AT FUNGERE SOM EKSEMPEL, AT KOMMUNIKERE TYDELIGT OG AT HAVE 

ET GODT PÆDAGOGISK UDVALG. DET ER HOVEDINGREDIENSERNE I GOD 

LEDELSE.

Af Jan Kaare •  Foto Nils Lund

 Samtidig med at skolereformen er blevet imple-
menteret på Risingskolen, har skolen fået nyt ledelsesteam. 
den tidligere souschef er blevet skoleleder i forbindelse med, at 
den tidligere leder gik på pension, og den tidligere afdelingsle-
der er blevet souschef.

Den proces kunne give en del turbulens, men på Risingsko-
len har det først og fremmest ført til, at der er blevet plads til 
fornyelse. Med hjælp fra udviklingskonsulenter og med basis af 
det allerede etablerede samarbejde er man godt i gang med at 
redefinere, hvad man forstår ved ledelse.

”Vi vil som ledelse gerne være et godt eksempel for persona-
let, og derfor skal vi udvikle os, ligesom vi forventer, at perso-
nalet gør det,” siger skoleleder Pernille Wessel. ”Med folkesko-
lereformen sker der også et paradigmeskift for ledelse.”

Bedre til at bruge kompetencer
Ledelsesudvikling er et af de fem udviklingsspor, som skolen 
bevæger sig af de kommende måneder. Det handler blandt an-
det om at blive bedre til at bruge den enkelte leders kompeten-
cer, så den samlede ledelse fremstår styrket. 

”Hvis vi skal tættere på personalet og udføre andre opgaver 
end de traditionelle for ledelsen, er vi også nødt til at se på, 
hvordan vores roller skal være; hvordan vi selv skal være til 
stede i undervisningen og hvordan vi skal indføre distribueret 
ledelse for eksempel i forhold til målstyret undervisning,” siger 
Pernille Wessel.

Når eksemplarisk er et ord, de to ledere gerne vil bruge om 
deres egen praksis, handler det både om at fungere som forbil-
lede og om kommunikation. 

En af de store hurdler i forbindelse med gennemførelsen  
af skolereformen er, at kommunikere den rigtigt.

”Der er ingen tvivl om, at det er svært at gennemføre æn-
dringer, hvis ikke man kommunikerer tydeligt i forhold til  
personalet. Hvis vi sætter gang i et udviklingsforløb, skal vi 
være klare på, hvorfor vi gør det, hvad der giver mening og 
hvad resultatet skal blive.” siger skolelederen.

Det hele med hver gang
Souschefen: ”Hvis vi havde præsenteret vores procesplan ’I 
form til reformen’ uden at have hele historikken med, altså 
hvor vi var, og hvilke beslutninger, der har ført til det, så havde 
vi stået med et kæmpe problem. Man skal have det hele med 
hver gang for at være sikker på, at hele personalet er med.”

Skolelederen: ”Tydelighed handler også om at gøre det klart, 

at vi har været sammen om at tage de forskellige skridt. Ellers 
kan det meget hurtigt ende med at være et ledelsesprojekt og 
noget, som skal gøres, fordi det også er den her skolereform. 
Det skal være personalets reform. Når det er lykkedes hos os, 
hænger det sammen med, at vi har det pædagogiske udvalg tæt 
på os. Når noget har skullet kommunikeres, er det tit blevet 
trykprøvet her.” Ledelsen har for eksempel spurgt: hvad mener 
I om et nyt udspil?

”Udvalget har nogle gange sagt; det der giver på ingen måder 
mening, det kan folk ikke overskue nu, eller det der er rigtig 
godt,” siger Pernille Wessel. ”På den måde har de ved at være 
både kritiske og ærlige. Fordi medlemmerne er en del af perso-
nalet, givet en meget værdifuld respons og dermed gjort det 
nemmere at lede reformprocessen.” 
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KOM TIL 
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE 2015

SÅ DYGTIGE, DE  
KAN BLIVE …

SÆT          I KALENDEREN
DEN 22.-23. OKTOBER I
MUSIKHUSET I AARHUS

Her en lille forsmag på elementerne i årets store skoleledermøde: 

• Ledelse af læring
• Forskere og praktikere
• Skolereform m.m.
• Nationale mål 
• Underholdning
• 1800 m2 udstilling

• Styring og netværk
• Medlemsfest
• Konkurrencestaten
• Skolepolitisk duel
• Musik og gøgl
• Mød kollegaerne

Det færdige program er klar efter sommer og vil ligge 
på en særlig årsmøde-2015-app



Cool Uden Røg er et nyt og gratis 
undervisningsforløb om rygning og identitet.

Gennem fotos, film og diskussion gør Cool Uden Røg op med påstanden 
om, at rygning er cool. Forløbet varer to dobbeltlektioner, giver mulighed for 
gæste lærere og kan udvides med ekstramaterialer. Målgruppe: 7.-9. klasse. 

Læs mere og tilmeld jer på www.xit-web.dk/cool

HOLD ELEVERNE RØGFRI
UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE

206562_XIT_skoleaktivitet_ann_210x275.indd   1 24/03/15   09.53



NOTER

TEST
Undervisningsministeriet har udarbejdet 
en vejledning om brugen af de nationale 

test – målrettet skoleledelser og  
forvaltninger.

Materialet består af en beskrivelse af  
testenes formål og anvendelse samt en 

række konkrete cases, der belyser  
arbejdet med testene og mulighederne 

for at offentliggøre og udveksle  
testresultater. 

Vejledningen er tilgængelig på 
Undervisningsministeriets hjemmeside.

HVORDAN GIK DET SÅ?
UVM har lanceret et 75 millioner kr. stort eva-
luerings- og følgeforskningsprogram, der skal 
følge op på skolereformen og på målene med 
den, herunder om eleverne bliver dygtigere, flere 
trives og om lærernes kompetencer forbedres.

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet  
vil ende ud i en række forskningsrapporter og  
viden, der kan bruges på de enkelte skoler. 

Dertil kommer årlige kortlægninger inden for 
centrale områder som fx udviklingen i elever-
nes syn på den nye folkeskole, undervisningen 
og skoleledelse. 

Forskningen skal danne grundlag for en national 
og lokal dialog om udviklingen af folkeskolen, 
hvor UVM vil invitere forskere, praktikere,  
interessenter og politikere til et årligt møde 
med fokus på, hvor der fortsat er behov for at 
udvikle folkeskolen

FAKTA OM EVALUERINGS- 
PROGRAMMET
Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for  
skolereformen har otte fokusområder, hvor der 
indgår en række dataindsamlinger og videns- 
udvikling. De otte temaer er:

• Elevernes syn på den nye folkeskole 
• Undervisning 
• Den nye folkeskole 
• Kompetenceudvikling 
• Skoleledelse 
• Styring og kommunale initiativer 
• Trivsel 
• Specialtilbud i den nye folkeskole

I foråret 2014 har næsten 30.000 elever på 
226 skoler over hele landet beskrevet deres op-
levelse af skoledagen. Dette udgør den såkaldte 
baseline for at følge reformens udvikling. Hele 
programmet skal ende ud i en redegørelse til 
Folketinget i begyndelsen af 2020.

Er du nyudnævnt leder og vil gerne 
have en koncentreret indføring i job-
bet og samtidig mulighed for et nyt 
netværk? Så er dette kursus noget for 
dig.

Skolelederforeningen tilbyder for 8. år 
i træk nye medlemmer et 3-dages kur-
sus med fokus både på basisviden om 
ledelse af folkeskoler og på mellemle-
derens særlige udfordringer.

Skolelederrollen kommer under lup. 
Hvilke udfordringer møder man som 
ny i jobbet? Hvilke forventninger har 
folkeskolens mange interessenter til 
skoleledelsen? Hvad betyder folkesko-
lereformen for ledelsesrollen? Hvad er 
god skoleledelse? M.v. 

Skolelederforeningens konsulenter stil-
ler deres viden og erfaring til rådig-
hed, når deltagerne får lejlighed til at 
præsentere aktuelle problemstillinger 
fra deres dagligdag. 

To aktive skoleledere deler ligeledes 
deres viden og personlige erfaringer 
med deltagerne – og foreningens for-
mand kommer forbi og giver en aktuel 
orientering.

Endeligt program med oplysning om 
tilmelding, pris mv. offentliggøres sna-
rest på www.skolelederne.org 

VELKOMMEN TIL ÅRETS KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 21.9. TIL 23.9.2015
PÅ HOTEL COMWELL BORUPGÅRD, SNEKKERSTEN

SKOLELEDERFORENINGENS 
KURSUS FOR NYE LEDERE  

I FOLKESKOLEN, 2015

RESERVER ALLEREDE NU DATOERNE DEN 21.9.-23.9.2015! 
ENTEN FOR DIG SELV, HVIS DU ER NY LEDER, ELLER PÅ VEGNE AF EN KOMMENDE 

AFDELINGSLEDER, SOM ENDNU IKKE ER TILTRÅDT.

OBS
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meld klassen til 
gocook smagekassen 

Læreren modtager gratis* under-
visningsmateriale til 4-8 undervis-
ningsgange og en lærervejledning. 
I uge 43-44-45 kan læreren hente 
en gratis* smagekasse med 
råvarer og opskrifter til 24 elever 
i en Coop-butik.

Økologi bliver årets tema. 
Målgruppen er 4.-7. klasse 
i faget madkundskab.

Læreren tilmelder klassen 
fra 1. maj – 5. september på 
www.skolekontakten.dk

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

Gratis 
undervisnings-

materiale og

smagekasse



EN  
STÆRK  
LEDELSE  
I EN STÆRK  
SKOLE Af Michael Diepeveen 

DER ER IKKE LEDELSESKRAFT OG 

BEMANDING NOK TIL, AT 

SKOLEN FÅR DET ØNSKEDE 

KVALITETSLØFT MED REFORMEN. 

DER ER DERFOR BEHOV FOR 

BEDRE LEDELSESVILKÅR – IKKE 

KUN FOR SKOLELEDELSENS 

SKYLD, MEN FOR SKOLENS OG 

ELEVERNES SKYLD.

 Skolelederforeningen har 
for nylig gennemført en meget stor med-
lemsundersøgelse af, hvordan landets 
skoleledelser oplever de ledelsesvilkår, 
de tilbydes og arbejder under. 

Undersøgelsen fokuserer på skoleleder- 
nes arbejds- og ledelsesvilkår i en tid, 
hvor den store nationale satsning, skole-
reformen med alt, hvad den indebærer, 
er i fuld gang med at blive implemente-
ret. Hvor nye måder at tilrettelægge ar-
bejdstiden på er ved at finde sin form. 
Hvor inklusionsopgaven er stor, og  
skole- og ledelsesstrukturerne ændres.

I den nye undersøgelse bliver skole- 
lederne spurgt detaljeret ind til deres  
arbejdstid, opgaver, resurser, relationer, 
handlemuligheder, oplevelse af egen  
situation mv. 

Skolelederforeningen ved allerede fra 
tilbagemeldinger fra de sidste par år fra 
lokalformænd og medlemmer, at det er 
en barsk virkelighed at være leder i sko-
len. De er overbebyrdede og de knokler, 
samtidig med at ledelseslaget i mange 
kommuner skrælles ned til færre ledere. 

Det er desværre et billede, der fuldt 
ud bekræftes af undersøgelsen, der indi-
kerer, at der er behov for at tage skole- 
ledelsens arbejds- og ledelsesvilkår me-
get mere alvorligt.

Undersøgelsen blev offentliggjort op til 
Påske, hvor Politiken bragte hovedhisto-
rien, der også blev bragt i en mindre ver-
sion i række andre medier, på Facebook 
og blevet tweetet og retweetet. Og det 
har så bl.a. fået de politiske partiers sko-
lepolitiske ordførere – se nedenfor – til at 

stå i kø for at støtte op om foreningens 
udmelding om, at vores medlemmers vil-
kår for ledelse skal være i orden. 

Det vil Skolelederforeningen gå videre 
med. For skolelederne er indtil dato af 
alle politikere, forskere, kommentatorer 
m.fl. gang på gang blevet udråbt som 
dem, der skal sikre det kvalitetsløft, sko-
lereformen skal give, hvor flere elever 
skal lære mere, trives bedre mv. Men når 
det kommer til vilkårene for ledelsesud-
øvelsen lader virkeligheden bare meget 
tilbage at ønske. 

Skoleledelse i det røde felt
Undersøgelsen viser, at skolelederne har 
for travlt uden mulighed for at løse deres 
opgaver tilfredsstillende. Arbejdstiden er 
for høj. Dernæst mener mange ikke, at 

POLITIKERE STØTTER  
SKOLELEDERNE

SOCIALDEMOKRATIET, 
BØRNE- OG UNDERVIS-

NINGSORDFØRER ANNETTE LIND 
støtter i Politiken skolelederne og si-
ger: ”Det er en hektisk proces at skulle 
implementere en masse nyt, men vi 
vil gøre en god folkeskole bedre, og 
folkeskolereformen vil give vores fol-
keskole det tiltrængte og vigtige løft, 
der kan sikre danmarkshistoriens 
bedst uddannede generation”.

VENSTRE, FOLKESKOLE-
ORDFØRER LOUISE 

SCHACK ELHOLM mener, at det er et 
problem, hvis skolelederne ikke har 
ressourcer til at løse deres opgaver. 
Hvis ikke pengene til folkeskolerefor-
men rækker, skal skolerne tage fat i 
deres kommunalbestyrelse, men un-
der alle omstændigheder er det no-
get, folketinget skal være opmærk-
som på.

DANSK FOLKEPARTI, 
BØRNE- OG UDDANNEL-

SESORDFØRER JENS HENRIK THU-
LESEN DAHL, pointerer, at kommu-
nerne skal sørge for at klæde deres 
ledere ordentligt på til opgaven, og de 
skal sammen med lederne vurdere, 
hvilke tiltag og ressourcer der er nød-
vendige for at løse opgaven med fol-
keskolereformen.

Ordførere fra såvel blå 
som rød side i Folketin-
get har forståelse for de 
mange skoleledere, der i 
Skolelederforeningens 
undersøgelse om ledel-
sessituationen peger på, 
at skolelederne generelt 
har alt for travlt og ikke 
har mulighed for at løse 
alle deres opgaver:
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de økonomiske resurser slår til. Endelig 
fortæller to ud af tre, at fremtidsudsig-
terne for skolen i deres kommune kun i 
nogen eller mindre grad er gode.

Det er samlet set stærkt bekymrende, 
finder Skolelederforeningen. For kvalitet 
i skolen forudsætter kvalitet i ledelsen. 
Forholdene er meget forskellige fra kom-
mune til kommune – og mange steder 
ikke tilfredsstillende. Skal reformen og 
de andre ændringer lykkes, skal der 
være en vis ensartethed i det danske sko-
levæsen og i skoleledelsens vilkår og mu-
lighed for opfølgning på kvaliteten.

”Kommunerne har frihed til at vælge, 
hvordan resurserne prioriteres. Det er et 
fornuftigt princip, men vi risikerer ikke 
at kunne garantere, at alle elever får 
samme kvalitet i læring, udvikling og 

trivsel. Her efterlader forskningen ingen 
tvivl: Ledelse tæt på undervisningen og 
elevernes læring er afgørende for pro-
gression og resultater”, siger Claus Hjort-
dal, formand for Skolelederforeningen.

Ledelsesvilkårene er på en række pa-
rametre er helt utilfredsstillende, vurde-
rer foreningen. Således viser undersøgel-
sen, at lederjobbet er præget af for lange 
arbejdsdage, meget høj belastning og 
dårlige muligheder for delegering.

Undersøgelsen viser konkret, at 24 % 
(altså ca. en fjerdedel) af lederne sjæl-
dent eller aldrig kan nå alle deres opga-
ver, mens 59 % sommetider kan nå deres 
opgaver og 17 % kan altid. Tiden slår 
altså dårligt til, og arbejdstiden er alt  
for høj. Således arbejder 23 % af skole- 
lederne mere end 51 timer i snit/uge, 

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

2 % 37 timer

36 % 38-45 timer

39 % 46-50 timer

16 % 51-55 timer

7 % over 56 timer

2 %

36 %

39 %

16 %

7%

FAKTA OM VILKÅRSUNDERSØGELSEN 

Med 1.511 besvarelser ud af ca. 3.600 adspurgte medlemmer (42 %) er undersøgelsen særde-
les repræsentativ, ligesom deltagergruppen svarer til foreningens medlemssammensætning. 

Undersøgelsen består ud over en kvantitativ del af en kvalitativ del med uddybende besvarelser 
til bestemte spørgsmål samt en række personlige interviews. I undersøgelsen er der både nega-
tive og positive signaler og nogle midt i mellem. Besvarelserne falder dermed i tre kategorier:

LIBERAL ALLIANCE, BØRNE- OG 
UNDERVISNINGSORDFØRER ME-

RETE RIISAGER vil fjerne opgaver fra skole- 
ledernes bord for at sikre bedre ledelsesvilkår, 
fx understøttende undervisning og obligato-
risk lektiecafe: ”Skolens kerneopgave – som 
bl.a. er at oprette samarbejde mellem lærere 
og pædagoger – bliver nedprioriteret, fordi le-
derne bliver tvunget til at gøre noget, der ikke 
er belæg for virker. Det er på alle måder trist”. 

SOCIALISTISK FOLKEPARTI, 
BØRNE- OG UNDERVISNINGS-

ORDFØRER ANNETTE VILHELMSEN: ”Skole-
lederne har en kæmpe opgave med at imple-
mentere folkeskolereformen, og når jeg møder 
skoleledere, er de optaget af opgaven og  
arbejder rigtig mange timer. Jeg kunne bl.a. 
ønske at få undersøgt, hvad det betyder, at 
skoleledere skal løse forvaltningsmæssige  
opgaver, fordi mange kommuner har skåret 
ned på det ledelsesled”. 

GRØN
Motivationen er 
dog intakt, idet de 
fleste skoleledere 
overvejende er til-

fredse med deres lederliv og 
har et godt samarbejde med 
parter i og omkring skolen.

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

Skolelederforeningen har gennemført undersøgelsen i jan-marts 2015.

RØD
Undersøgelsen vi-
ser, at rigtig mange 
skoleledere har alt 
for travlt. De er un-

derbemandet med en særde-
les lang arbejdsuge og en me-
get høj arbejdsbelastning.

GUL
Der er desuden en 
række gråzoner, 
der indikerer, at ar-
bejdet som skolele-

der er på kanten af det tålelige, 
og at der er opgaver, der ikke 
giver mening.
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UNDER DE GÆLDENDE RAMMER ER 
DET MULIGT AT UDDELEGERE NOGLE 
AF MINE OPGAVER TIL ANDRE

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

2 %
1 %

11 %
49 %

33 %

4 %

JEG KAN INDFRI DE NYE KRAV  
SOM FOLKESKOLEREFORMEN  
STILLER TIL MIN ROLLE SOM LEDER

5 % I meget høj grad

35 % I høj grad

50 % I nogen grad 

9 % I ringe grad 

1 % Nej, slet ikke 

5 %

35 %

50 %
9 %

1 %

Jeg har et ud-
mærket privat-

liv, bortset fra jeg kom-
mer helt død hjem 
hver aften. 

(Skoleleder)

mens hovedparten arbejder mellem 38 
og 50 timer om ugen. 

Nu har skoleledere ifølge tidligere un-
dersøgelser aldrig haft tilnærmelsesvis 
en arbejdsuge, der rammer 37 timer, 
men i denne sidste undersøgelse viser  
alligevel en klar yderligere stigning i for-
hold til tidligere. Så det er dejligt med  
et opslugende arbejde, men ingen kan 
holde til at arbejder mere og mere, ja alt 
for meget, og det er derfor bekymrende, 
hvis den udvikling ikke bremses.

Er man lidt fræk, kan man omregne det 
til, at en gennemsnitsskoleleder 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 frem-
mest i mødet mellem elever, medarbej-
dere og ledelse – og hvad angår skole- 
lederne kommer kvaliteten 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.

Endelig angiver mange skoleledere,  
at resurserne til at implementere reform 
og andre ændringer i skolen er utilstræk-
kelige. Således angiver 40 %, at skolens 
resurser ikke er tilstrækkelige i forhold 
til at løfte skolereformen, 50 % i nogen 
grad og 10 % i høj/meget høj grad.

I de grønne og gule felter
Det fremgår af tidligere undersøgelser – 
og nu igen: Medlemsundersøgelsen viser, 
at størstedelen af skolelederne er glade 
for deres lederliv. De er gode til at sam-
arbejde, tager ansvar og er motiverede 
over for fornyelse og for at højne folke-
skolens kvalitet. Grundlæggende er driv-
kraften altså intakt.

RADIKALE VENSTRE, BØRNE-  
OG UNDERVISNINGSORDFØRER 

LOTTE ROD: Reformen kræver et stort udvik-
lingsarbejde, og det er derfor en stor opgave, le-
dere og medarbejdere er sat på. Skolelederne skal 
vide, at de har politikernes opbakning og at vi ikke 
om kort tid kommer rendende for at få dem til at 
gøre det anderledes. De har også min opbakning 
til at prioritere det pædagogiske i stedet for at 
bruge energi på alt det praktiske. Det har fyldt for 
meget på nogle af de skoler, jeg har besøgt.”

Således trives 55 % af de adspurgte 
godt/meget godt i deres lederliv, 28 % tri-
ves, mens 15 % trives mindre godt, og 1 % 
ikke trives. Især samarbejdet med eget 
ledelsesteam og medarbejderne vurde-
res at have betydning for skoleledernes 
trivsel i arbejdet.

Skolelederne oplever, de har et godt 
samarbejde i forhold til deres ledelses-
team – det mener 87 %, at de altid eller 
ofte har. Kun 1 % angiver, at ikke funge-
rer. Også 2 ud af 3 melder, at de har en 
tydelig opgave- og ansvarsfordeling i de-
res team.

På samme måde melder trefjerdedel af 
lederne, at samarbejdet i kommunens le-
dernetværk fungerer godt, med deres 
nærmeste leder, med lærernes TR (85 % 
altid/ofte) og at de får støtte/sparring fra 
ledelsen i forvaltningen (70 % altid/ofte). 
Det er meget tilfredsstillende.

Foreningen ved også fra møder, tilba-
gemeldinger og andre undersøgelser, 
skolelederne som regel er positive over 
for fornyelse, bakker helhjertet op om 
reformen og andre ændringer. Man ser 
hellere det det halvfulde end det halv-
tomme glas – det ligger i lederjobbet og 
indstillingen.

Men som det også ses af undersøgel-
sen krakelerer det billede. Den melder 

ENHEDSLISTEN, BØRNE- OG UN-
DERVISNINGSORDFØRER ROSA 

LUND: Skoleledernes arbejdsforhold har mange 
ligheder med lærernes og pædagogernes. Situa-
tionen bekræfter at de mange initiativer, der er 
sat i gang i folkeskolen, er underfinansierede. 
Løsningen er at tilføre flere ressourcer. Det kan 
ske ved, at  de penge, der tidligere blev brugt på 
specialundervisning, bliver ført tilbage til folke-
skolen og at de partier, der har ansvaret for fol-
keskoleloven sikrer, at det sker i alle kommuner. 

JEG OPLEVER FREMTIDS- 
UDSIGTERNE FOR FOLKESKOLEN  
I MIN KOMMUNE SOM GODE

4 % Ja, i meget høj grad

29 % I høj grad

48 % I nogen grad

15 % I mindre grad

3 % Nej, slet ikke

29 %

4 %

48 % 48 %

3 %
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HVILKEN SÆTNING SYNES DU,  
BESKRIVER DIG BEDST LIGE NU

HVILKE FORHOLD HAR STØRST 
BETYDNING FOR DIN TRIVSEL?

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

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

17 % 
38 % 

28 % 

15 % 

1 %

SKOLELEDERFORENINGENS ANBEFALINGER

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

1. Ledelseskraft for at sikre kvaliteten i folkeskolen.
•  Alle kommuner skal sikre tid til ledelse. For at få succes med reformen er der behov for 

strategisk, analytisk, administrativ, økonomisk, didaktisk, pædagogisk ledelse – tæt på!
•  Nedlæggelsen af lederstillinger må stoppe nu. I de seneste år er antallet af skolelederne  

reduceret voldsomt. I samme periode er krav og forventninger til skoleledelserne øget. 

2. Fælles ansvarlighed for folkeskolens udvikling
•  En fælles skole skal have samme høje kvalitet. Det er ikke rimeligt, at elever har en bedre 

kvalitet i deres skolegang nogle steder, fordi resurserne til skoler og ledelsen er bedre.
•  Skoleledelserne skal have ordentlige vilkår. Lederne tager ansvar for at højne skolens kvali-

tet, men de kan ikke gøre det alene. Det skal politisk lokalt sikres, at alle parter bidrager. 

NB: Læs hele undersøgelsen på hjemmesiden > kvalitet i skoleledelse

KONSERVATIVE, BØRNE- OG  
UNDERVISNINGSORDFØRER  

DANIEL RUGHOLM: Vi har haft en periode 
med ekstraordinært mange ting at se til i 
folkeskolen, men det er problematisk, hvis 
skoleledere generelt føler sig utilstrække-
lige, fordi de ikke har tid til at løse deres op-
gave ordentligt. Er det tilfældet, bliver vi 
nødt til at forholde os til det både i kredsen 
bag folkeskoleforliget og i samarbejdet 
mellem folketinget, KL og kommunerne.

ALTERNATIVET, PARTIFOR-
MAND UFFE ELBÆK: ”Skole-

reformen landede et dårligt sted, og vi vil 
skabe et bedre resultat med bedre ledel-
sesvilkår ved at sætte skolerne fri. Der er 
pokkers til forskel på at drive skole på Indre 
Nørrebro og i Ringkøbing. Derfor bør sko-
lerne gøres selvstændige og frie, så de selv 
kan beslutte, hvordan de vil sammensætte 
deres skoledag og foretage de nødvendige 
økonomiske dispositioner.”

NOTE: De fire første ordførere har udtalt sig i Politiken 25/3-15, 
resten har Skolelederforeningen kontaktet efterfølgende. 

som nævnt om en lang arbejdsuge, at 
skolelederne ikke når opgaverne, om for 
meget bureaukrati og resursemangel. 
Det, der igen synes problematisk, er – 
også ud fra de personlige kommentarer i 
undersøgelsen og de opfølgende inter-
views – at der er store forskelle på kom-
muner og skoler mht. vilkår. 

59 % af skolelederne angiver, at de i 
ringe eller nogen grad kan indfri de nye 
krav, reformen stiller til rollen som leder. 
Det er bekymrende. Omvendt mener 40 
%, at det kan de i høj/meget høj grad. Så 
man er delt i spørgsmålet – og ud fra de 
personlige kommentarer og interviews 
antydes det bl.a., at det er forstyrrende 
forespørgsler fra det politiske niveau og 
bureaukratiske opgaver, der dræner 
energi. 

15 % færre ledere siden 2010
Skolelederne løfter altså reformen, men 
tynges af vægten kan man sige. At le-
derne er under et stort pres hænger også 
sammen med de ændringer i skolestruk-

15 %

14 %

8 %

6 %57 %

turer og ledelsesstrukturer, der er sket 
og stadig sker i kommunerne, og som be-
tyder færre resurser til ledelse.

En undersøgelse, foreningen gennem-
førte i efteråret 2014 på basis af tal fra 
KLR-net, viste, at der siden 2010 er for-
svundet 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 senere år er store 
nedskæringer i ledelsesbemandingen i 
kommunernes skolevæsener.

Skolelederne bakker op om fornyelsen 
af folkeskolen, men det mærkes alt for 
tydeligt på skolerne, at kommunerne si-
den 2010 har sparet hver 7. skoleleder 
væk. Samtidig er forventningerne til sko-
lelederne øget. Inklusion, reform og ny 
arbejdstid er store nye opgaver. Alligevel 
kan der komme flere nedskæringer på 
lederområdet. Det går i den forkerte ret-
ning, og det har konsekvenser.

”Der er brug for at vende udviklingen. 
For det er ledelsen, som sikrer overblik-
ket, økonomi og strategi på de enkelte 
skoler. Og uden energiske ledere, der føl-
ger op og har et helhedsperspektiv på 
skolens udvikling, risikerer vi, at vi ikke 
når ikke de mål og de resultater, vi skal 
Det er derfor helt afgørende, at politi-
kerne sikrer de nødvendige vilkår for 
god skoleledelse. Nu”, siger formanden 
Claus Hjortdal. 
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*ekskl. moms, levering og installation. 

Drik mere vand!
Så bevarer eleverne koncentrationen og får mere energi, når solen og  
varmen melder sin ankomst.

Let adgang til frisk, koldt drikkevand får eleverne til at huske at drikke vand - og det er 
specielt vigtigt, når sommeren kommer. 

Hvis eleverne husker at drikke vand, opnår de:
• større motivation for indlæring 
• bedre koncentration og koordineringsevner
• mindre hovedpine og træthed
• mere energi - og generelt bedre sundhed

Ring
46 48 03 90

Besøg
aqualine.dk

En innovativ vægmonteret udskænkningsstation i eksklusivt design. 
Elegant og praktisk til skoler, kantiner og kontorer, selv klasseværelser, da 
den ikke støjer eller fylder. 

Samtidig er den sikker mod spredning af bakterier og nem at rengøre. 

Wall kan tilsluttes enhver allerede installeret drikkevandskøler eller  
leveres sammen med en helt ny køler.

Wall udskænkningsstation
Pris 6.150 kr.*  

Wall indbygningsstation 
Pris 5.650 kr.*  

BESØG aqualine.dk eller ring på tlf. 46 48 03 90.

Wall - enkel, elegant og pladsbesparende  
En udskænkningsstation placeret lige der, hvor eleverne færdes.

Wall 
udskænkningsstation

Wall 
Indbygningsstation
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Af Michael Diepeveen

SKOLELEDERFORENINGENS ELEKTRONISKE URAFSTEMNING OM DEN 

NYE TREÅRIGE OVERENSKOMST PÅ DET KOMMUNALE OG 

REGIONALE OMRÅDE FRA BLEV AFSLUTTET MED ET KLART JA

DET BLEV 
ET ”JA” 

 Med LC-ledernes overens-
komstresultat 2015-18 er det sikret, at 
mellemledere på trin 46 har fået et 
større lønløft, og at alle ledere har fået 
en lønstigning. 

Samlet set har skolelederne fået flere 
midler, end der umiddelbart var til dem 
i rammen. Og det vurderer Skoleleder-
foreningen i den givne situation er til-
fredsstillende, men selvfølgelig på den 
anden side langt fra prangende. Ikke 
mindst set i sammenhæng med skolele-
dernes store arbejdsbyrde og ansvar, jf. 
medlemsundersøgelsen s. 46. 

Fremover må der arbejdes på at få 
hentet midler hjem ved de lokale for-
handlinger som fx i Aalborg, hvor alle 
skoleledere i kommunen uanset ledelses-
niveau fordelt på kommunens 56 skoler 
har fået et engangstillæg på 15.000 kr. 
for deres arbejde med at implementere 
Lov 409 og skolereformen.

KL og Skolelederforeningen har des-
uden aftalt et OK-projekt ”Skoleledelse i 
reformtider – mellemledere i nye struk-
turer, nye muligheder og udfordringer”. 
Projektets formål er at undersøge, hvilke 
ledelsesmæssige muligheder og udfor-

dringer, der tegner sig for mellemledere 
i folkeskolen, bl.a. i lyset af reformen og 
de strukturændringer, der er gennemført 
på skoleområdet de senere år.

Med det generelle OK’15-forlig mellem 
Forhandlingsfællesskabet og KL er der 
over den tre årige periode i alt aftalt ge-
nerelle lønstigninger på 5,47 % inklusiv 
reguleringsordningen. Heller ikke her er 
der ikke tale om nogen gavebod, men i 
en tid med sparsomme resurser og lav 
inflation kan det samlet set blive til en 
fornuftig lønstigning.

Det var tilfredsstillende for forenin-
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LC-AFSTEMNING OK’15
Oversigt over de enkelte organisationers stillingtagen til de kommunale  
og regionale forlig, herunder LC’s specielle forhandlinger ved OK 15.

Organisation Ja- 
stemmer

Nej- 
stemmer

Stemme- 
berettigede

Stemmeprocent/ 
bemærkninger

Danmarks Lærerforening 30.100 12.847 55.559 77,3
Uddannelsesforbundet 620 126 1.614 46,2
LC-Lederforum 1691 186 3.867 48,5
SL 185 0 185 Beslutning ved kom-

petent forsamling

FOA -- -- 65 Resultatet foreligger 
ikke endnu

I alt 32.596 13.159 61.290 74,7

gens medlemmer, at KL under forhand-
lingerne frafaldt en række radikale krav, 
der på væsentlige punkter ville have for-
ringet skoleledernes ansættelsesvilkår – 
og som foreningen vurderede på ingen 
måde var gunstigt at sætte i spil nu.

I den nye lederoverenskomst ophæves 
en række tillæg, der udbetales til mel-
lemledere, der underviser inden for spe-
cialområdet. En konsekvens af, at lærer-
nes undervisningstillæg er faldet bort. 
Det rammer nogle af vores medlemmer, 
hvilket også må søges rettet op på ved lo-
kale lønforhandlinger. 

Ni ud af ti ledere stemte ja
Samlet har omkring 49 % af Skoleleder-
foreningens medlemmer i perioden den 
5. marts til den 16. marts afgivet deres 
stemme om det kommunale og regionale 
overenskomstresultat. 1681 medlemmer, 
eller over 90 % af de afgivne stemmer, 
stemte ja til de fremlagte forlig. 184 med-
lemmer stemte nej til forligene.

Skolelederforeningen har derfor 
kunne meddele LC-Lederforum og der-
med LC, at det på lederområdet blev et 
klart ja til OK’15-resultatet.

På lærerområdet i folkeskolen er der 
også sagt ja. 70 % af de afgivne stemmer 
stemte for overenskomstfornyelsen. Og 
det samlede afstemningsresultat i Lærer-
nes Centralorganisation bliver derfor, at 
71,2 % har stemt ja.

Skolelederforeningens formand Claus 
Hjortdal er glad for, at et så solidt flertal på 
LC-området har valgt at sige ja til OK’15:

”På LC-lederområdet fik vi et accepta-

belt resultat, hvor det bl.a. lykkedes at 
løfte mellemlederne. Og på lærerområ-
det er det godt for folkeskolen, at der nu 
er kommet en slutning på konflikten til-
bage fra OK’13. Selv om mange lærere sy-
nes det er forkert at L409 stadig gælder, 
har de alligevel givet opbakning til resul-
tatet, som en enig hovedstyrelse i DLF 
har anbefalet. Nu er alle parter klar til at 

tage fat i fællesskab for udviklingen af 
folkeskolen”.

Ny overenskomst for statsansatte 
Skolelederforeningen har 45 medlem-
mer, der er ansat som ledere på private 
gymnasiers grundskoler, og som er om-
fattet af statsoverenskomsten, der i alt 
tæller 185.000 statsansatte.

Her har foreningen ikke afholdt vejle-
dende afstemning, men har på medlem-
mernes vegne sagt ja til forliget. Det 
samme har DLF gjort på sine lidt over 
1000 statsansatte lærermedlemmers 
vegne, på trods af at der blev holdt en 
vejledende afstemning, der endte i et 
knebent nej.

Statsforliget minder overordnet om for-
liget på det kommunale/regionale om-
råde men med også forskelle, herunder 
en skønnet generel lønudvikling på hele 
6,6 % over den treårige periode.  

PS: Få mere information ved henvendelse 
til sekretariatet. 

LOKALE FORHANDLINGER OM LÆRERARBEJDSTID
Efter medlemmerne af DLF har stemt ja til 
OK 15, er der udsigt til en runde med intense 
lokale forhandlinger om udmøntningen af 
den del af overenskomsten, der handler om 
arbejdstid og arbejdsforhold.

Arbejdstidspapiret, som er en del af over-
enskomstresultatet, slår fast, at der skal fo-
kus på, at lærere og skoleledere får en ar-
bejdssituation, så de kan lykkes med deres 
opgave. Det skal ske ved at fremme plan-
lægningen af skoleåret og ved tilrettelæg-
gelse og opgørelse af arbejdstiden.

DLF lægger op til, at det skal ske gennem 
lokale drøftelser, og Anders Bondo er på fol-
keskolen.dk citeret for, at overenskomstforli-
get forpligter KL og DLF til at sikre, at Ar-
bejdstidspapiret får mærkbar betydning for 
lærerne. Samme sted slår lærerformanden 
fast, at en vej til at lave en ny aftale for alle 
lærere og dermed overflødiggøre Lov 409, 
kan gå over flere lokale aftaler.

Formanden for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal ser således på Arbejdstidspapiret: 

”Det bringer tillidsrepræsentanten tilbage 
på banen og slår fast, at man fælles i kom-
munerne skal se på mulighederne for at 
opnå succes med folkeskolereformen. I den 
proces kan det tages op, hvordan der kan 
skabes fleksibilitet og smidighed i normali-
seringen,” siger han og fortsætter:

”Arbejdstidspapiret er et forståelsespapir, 
og jeg er sikker på, at man kan indgå ram-
meaftaler om forskellige dele vedr. fleksibili-
tet, hvornår man skal være på arbejdsplad-
sen, og hvornår det kan give mening, at man 
selv tilrettelægger sin tid; men jeg tror, at det 
vil være meget få kommuner, der fx vil være 
med til at sætte et loft på undervisningsti-
metallet. Det er vi kommet forbi”.

For nylig har DLF samlet sine repræsentan-
ter for kredsene til en strategiudviklingsdag 
for at klæde dem bedre på til at drøfte lærer-
nes arbejdstidsvilkår for næste skoleår.  På 
dagsordenen har været, hvordan DLF kan 
bruge Arbejdstidspapiret til at forbedre ar-
bejdstidsvilkårene på kommuneniveau og 
skoleniveau.

Mens lærerne ruster sig, har det ikke været 
muligt af få en kommentar fra KL´s cheffor-
handler Michael Ziegler inden redaktionens 
afslutning, men efter OK’15 er stemt hjem og 
godkendt i KL er meldingen generelt, at KL og 
kommunerne fuldt ud står ved resultatet. 

Tidligere har det dog været fremme, at KL i 
februar sendte et internt Borgmesterbrev ud 
med fokus på OK’15 arbejdstid, som senere 
måtte revideres og udsendes i en ny udgave. 
KL har som bekendt også afskediget deres 
frontfigur i forhandlingerne, tidl. direktør for 
Jura og lønpolitik Sine Sunesen.

plenum – apr. 2015 53



TÆT PÅ 
Skolelederforeningens udviklings-
projekt ’Tættere på elevernes  
læring’’ har holdt to midtvejs- 
konferencer om, hvordan forvalt-
ningens styring kan understøtte 
skolens pædagogiske ledelse.

Projektet, der er toårigt og er fi-
nansieret med en bevilling fra A. P. 
Møller Fonden på 2 mio. kr., har til 
formål at opkvalificere skoleledel-
sernes kompetencer i forhold til 
observation, vurdering og feed-
back på lærernes undervisnings-
praksis. 

Skoleledere fra otte kommuner fra 
hhv. Øst- og Vestdanmark delta-
ger. Der vil senere blive udarbejdet 
et inspirationsmateriale til alle 
skoleledelser.

MISTRIVSEL 
Mødet med elever, der bringer alvorlige personlige eller 
sociale problemer med i skolen, elever som mistrives – 
kan være en alvorlig følelsesmæssig belastning for un-
dervisere og andre professionelle.  

Det sætter BAR-UF 23. april fokus på i en konference 
for ledere, TR- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Læs mere om konferencen på  
www.stressfrihverdag.dk/mistrivsel

NY PRAKSIS 
Børne- og kulturchefforeningen, Skole-
lederforeningen og KL har udarbejdet 
et inspirationsmateriale om en ny 
praksis i folkeskolen på basis af de  
ændringer i folkeskolen, reformen  
fører med sig.

Materialet er målrettet skoleledelser 
og forvaltninger og rummer praksis-
nære ideer med fokus på bl.a. de nye 
rammer for medarbejdernes arbejds-
tid, at pædagoger og lærere arbejder 
tættere sammen, hvor digitaliseringen 
sætter nye standarder, og ikke mindst 
eleverne har en væsentligt ændret sko-
ledag.

Læs inspirationsmaterialet ”Ny praksis  
i folkeskolen” på hjemmesiden. 

NOTER

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

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

MESTER

ER LEDELSESEVNER MEDFØDT ELLER NOGET, DER KAN 

LÆRES? I HVERT FALD KAN DEN GODE LEDELSE TRÆNES. I 

ARTIKLEN ARGUMENTERES DER FOR VÆRDIEN AF 

LEDERTRÆNING, OG AT LEDERUDVIKLING OG -LÆRING 

OGSÅ KAN SKE GENNEM PRAKSISTRÆNING

Af Peter Ekebjærg  •  Illustration Shutterstock
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 Med initiativerne og tan-
kerne om skolereformen, der blev iværk-
sat fra skoleåret 2014, er der skabt nye 
og mangfoldige muligheder for skolen  
og skolelederne. Men den optimale ud-
nyttelse og udbytte af de forskellige ini-
tiativer stiller anderledes krav til skole- 
lederne end hidtil.

Skolelederne skal bl.a. lede nye samar-
bejdskonstellationer i skolen og skal her 
være tydelige i forhold til at få skabt fæl-
les retning. Skolelederne skal også være 
præcise i deres udmeldinger og skabe  
resultater på tværs af faggrænser. 

Glostrup Skole, der er én skole med 
fire afdelinger, Nordvang/Ejby, Skovvang, 
Vestervang og Søndervang, valgte i efter-
året 2014 at sætte skarpt på disse udfor-
dringer og havde entreret med konsulent- 
huset Dolphin Group, der ellers primært 
har lavet leder- og medarbejderudvikling 
for nogle af de største danske erhvervs- 
virksomheder. 

Målet med det to-dags seminar, som 
ledergruppen på 20 ledere fra Glostrup 
skole gennemførte, var dels at styrke 
den enkelte leder, dels at styrke leder-
gruppen til i højere grad at arbejde  
som et stærk lederteam og dels at  
lægge et fundament for et eventuelt  
efterfølgende udviklingsforløb.

Praksis- og erfaringsbaseret udvikling 
Seminaret var tilrettelagt, så lederne på 
seminaret arbejdede med deres leder-
skab og med at træne og udvikle en feed-
back-kultur i ledergruppen. Tankerne 
bag seminaret var således at styrke den 
enkelte leders ledelsesmæssige kompe-
tencer og samtidig få ledergruppen til  
at komme tættere på hinanden og  
dermed bliver klogere på hinandens 
kompetencer.

Erfaringerne er netop, at når man ken-
der hinandens kompetencer og har fået 
skabt en fælles og sammenhængende re-
ferenceramme for ledelse – og i dette til-
fælde også for en anderledes, fælles 
feedback-kultur – så kan og vil lederne  
i højere grad trække på hinandens res-
sourcer i hverdagen. 

Styrkelsen af den enkelte leder og af 
ledergruppen kunne derudover danne 
afsæt for, at den enkelte leder efterføl-
gende kunne træne med egne medarbej-
dere og egne lærerteams. Lederne fik 

derved mulighed for også at kunne ar-
bejde videre med deres egne teams på 
tilsvarende vis, som de på seminaret 
havde arbejdet sammen i ledergruppen – 
dvs. de understøttedes i arbejdet med at 
viderebringe deres erfaringer i deres lo-
kale kontekst. 

Når Dolphin Group arbejder med le-
der- og teamtræning i det private er-
hvervsliv, tager de afsæt i konkrete prak-
tiske – ofte udendørs – øvelser, der kan 
danne baggrund for efterfølgende feed-
back og læring. Målet med denne model 
er at give deltagerne fælles billeder og 
forståelse af den ”gode ledelse” eller det 
”gode samarbejde” ved at arbejde i prak-
sis med ledelse eller samarbejde i teamet. 
På den måde kombineres deltagernes te-
oretiske forståelse af ledelse med prakti-
ske og personlige erfaringer, der tilsam-
men styrker deltagernes læring. 

Overordnet bygger denne form for le-
dertræning på en overbevisning om, at 
ledelse kan trænes og, at lederudvikling 
og -læring også skal ske gennem praksis-
træning. Seminarets første dag var der-
for bygget op omkring en række prakti-
ske udendørs opgaver med forskellige 

typer af problemstillinger og udfordrin-
ger, der skulle løses af den enkelte leder 
og hans team, der bestod af 4 andre 
deltagere.

Struktureret og faciliteret feedback
Hver opgave blev afviklet ved, at der 
først blev udpeget en leder for den på-
gældende opgave, hvorefter kun den ud-
pegede leder blev briefet om opgaven. 
Derefter skulle pågældende selv forestå 
ledelsen af opgaveløsningen. Hver op-
gave blev afsluttet med en struktureret 
og faciliteret feedback-runde, hvor grup-
pens deltagere gav individuel feedback 
til lederen på dennes ledelsesadfærd.

Feedbacken blev givet ud fra en mo-
del, hvor hver deltager efter en kort re-
fleksionsperiode gav lederen et feed-
back-punkt omkring, hvad han/hun 
gjorde godt og derefter et feedback-
punkt om, hvad han/hun med fordel 
kunne gøre mere eller andet af. Når alle 
havde givet deres feedback til lederen, 
blev der uddraget generelle læringspunk-
ter for hele gruppen. Fra opgave til op-
gave skiftedes der leder i gruppen, så 
alle deltagere fik mulighed for at være 
leder.

Gennem dagen fik alle deltagerne mu-
lighed for at træne i at give og at mod-
tage feedback, og i at gøre det ud fra en 
helt struktureret model. Refleksionerne 
fra feedback-runderne gav den enkelte 
mulighed for dels at fastholde den læ-
ring, der stod stærkest, og dels at koble 
disse læringspunkter til pågældendes 
daglige erfaringer. Det var derfor også 
vigtigt, at alle lærings- og erfaringspunk-
ter gennem alle opgaverne blev søgt rela-
teret til deltagernes daglige arbejdssitua-
tion for at understøtte, at erfaringerne 
og læringspunkterne blev taget med til-
bage og bragt i anvendelse. 

De opgaver, som deltagerne i grup-
perne arbejdede med på seminaret, var 
meget forskellige fra de daglige arbejdssi-
tuationer, som deltagerne kender fra 
hverdagen, da det erfaringsvist bringer 
alle deltagernes ressourcer i spil.

Samtidig skulle de uvante opgaver ud-
fordre og stille krav til samarbejdet i 
grupperne, da der ikke kunne tages ud-
gangspunkt i deltagernes faglige viden, 
men alene i deres samarbejde omkring 
opgaverne. Dette sikrede videre, at feed-

Tanken med 
outdoor-kon-

ceptet er, at ’en dag på 
træningsbanen’ giver 
den tryghed og åben-
hed, der er forudsæt-
ningen for at turde give 
hinanden feedback
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back-runderne blev koncentreret om de 
processuelle læringspunkter omkring 
udvikling af gruppens samarbejde. 

En dag på træningsbanen
Deltagerne blev endeligt trænet i at ar-
bejde med en struktureret tilgang til op-
gaveløsningerne og fik derigennem et 
fælles sprog omkring procesledelsen, der 
blev tages med hjem til arbejdet med de 
daglige opgaver. Procesmodellen, der 
bygger på en struktureret faseinddeling 
af den aktuelle opgaveløsning, skaber 
klarhed over de forskellige faser i proces-
sen og giver mulighed for en præcis in-
tern kommunikation/dialog i teamet. 
Derved sikres medejerskab i forhold til 
opgaveløsningen, idet alle deltagere er 
aktive i beslutningsprocessen.

Tanken med outdoor-konceptet er vi-
dere, at ”en dag på træningsbanen” giver 
den øgede tryghed og åbenhed, der er 
en forudsætning for ”at turde” give hin-

anden feedback og dermed være med til 
at udvikle hinanden i et konstruktivt per-
spektiv. Feedbacken tager udgangspunkt 
i opgaverne, men både feedbacken og 
læringen søges samtidig relateret til del-
tagernes daglige arbejdssituationer.

På seminarets anden dag arbejdede le-
dergruppen med spørgsmålene om, 
hvad ledergruppen skulle tage med til-
bage til det daglige arbejde, og med 
hvordan dette skulle ske. Dette skete i et 
gruppearbejde, hvor der også indgik re-
flekterende teams.

Denne form for ledelsesudvikling, som 
Glostrup Skole arbejdede med, kan virke 
anderledes end mere traditionelle leder-
uddannelser, men det er erfaringen, at 
det virker meget effektivt at kombinere 
mere teoretisk lederuddannelse med 
mere praksisnære øvelser, da det giver 
mulighed for at få sat konkrete billeder 
på ens egen ledelse. Glostrup Skole har 
der også besluttet at inddrage den kon-

krete feedback-træning gennem outdoor-
øvelser i deres udviklingsprogram for 
skolens vejledergruppe.

Samlet var tilbagemeldingerne fra del-
tagerne meget positive, og ledergruppe 
har dag også taget feedback-modellen til 
sig og arbejder struktureret med at give 
og modtage feedback i hverdagen. 

Peter Ekebjærg arbejder i Dolphin Group, 
der har 20 års erfaring i at træne ledere og 
teams i bestræbelserne på at få etableret 
effektive samarbejdsrelationer. 

Firmaet, der har ca. 30 konsulenter og  
afholder omkring 130 seminarer om året, 
arbejder løbende med mange af Danmarks 
største private virksomheder fx Novo  
Nordisk og Nordea, samt forskellige  
offentlige institutioner.

Læs mere om Dolphin Group på:  
www.dolphingroup.dk.

Målet er at give deltagerne 
fælles billeder og en bedre 

forståelse af den gode ledelse  
eller det gode samarbejde ved  
at arbejde i praksis med ledelse
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Efteruddannelse for sproglærere med fokus på lingvistik og it

Sprogundervisning omfatter mange fag i folkeskolen som dansk, engelsk og tysk. Men fælles for alle sprogfag 
er, at undervisningen styrkes, hvis læreren har sprogteoretisk viden og indsigt i brug af it i undervisningen. 

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it er en ny virtuel uddannelse, der udbydes af Aalborg 
Universitet i samarbejde med University College Capital og University College Nordjylland. Uddannelsen sig-
ter på at uddanne sprogundervisere i at lave inspirerende, kompetent og tværfaglig sprogundervisning. I sid-
ste ende vil det hæve elevernes generelle sprogforståelse og specifikke sproglige kompetencer.

Det får deltagerne ud af uddannelsen:

M A S T E R U D D A N N E L S E  I  S P R O G U N D E R V I S N I N G ,  L I N G V I S T I K  O G  I T

Fra 6.300,- 
(enkeltmodul)

•	 Et højt sprogteoretisk niveau.
•	 Nyeste viden om at anvende it som didaktisk red-

skab i sprogundervisning.
•	 Kompetencer til at producere, vurdere og inte-

grere elektroniske tekster i undervisningen.
•	 Redskaber til at motivere eleverne til at lære 

sprog.

•	 Indsigt i at udvikle nye læringskoncepter og vide-
reudvikle egen undervisningspraksis.

•	 Erfaring i at arbejde tværfagligt og problem-
orienteret.

•	 Et netværk at trække på i det videre arbejde med 
it, sprog og sprogundervisning.

L æ s  m e r e  p å  w w w . s p l i t . a a u . d k  e l l e r  r i n g  p å  9 9 4 0  8 9 9 3  

ST Y R K  S KO L E N S 
S P RO G U N D E RV I S N I N G



ANMELDELSER

FORVALT
DIT PUND

Administration
Faglighed og praksis i administrativt 

arbejde
Helle Mylund Jacobsen (red.)
Akademisk Forlag
240 sider, 348 kr. 

 Er administration styring, 
sagsbehandling eller er det slet og ret ad-
ministration? Det korte svar er ja. Men 
man må også være opmærksom på, 
hvornår der er tale om sagsbehandling 
og styring osv., og budgetopfølgning er 
fx et effektivt styringsværktøj …

Denne udgivelse i Akademisk Forlags 
professionsserie er en antologi om den 
praksis, vi kalder administration. Bogen 
består af 11 vidt forskellige kapitler, der 
på hver sin måde bidrager til at give en 
indsigt i dansk statslig og kommunal 
administration. 

Spændvidden går fra en beskrivelse  
af baggrunden for skabelsen af Forvalt-
ningshøjskolen i 1960’erne og til et kapi-
tel om administrativ faglighed som en 
væsentlig faktor for et demokratisk med-

AKTØRER
I EGET LIV

Bedre læring for alle elever
Thomas Nordahl (red).

Forlaget KLIM
189 sider, 249 kr.

 Denne antologi stiller skarpt 
på de udfordringer, paradokser og mod-
sætninger, som skolen står over for, når 
elever ikke lykkes i skolen. Undertitlen 
er: Om skoler der har problemer med 
elever, og om elever der har problemer i 
skolen. 

Gennem forskellige norske forskere, 
fint oversat til dansk, stifter læseren be-
kendtskab med den nyeste nordiske og 
internationale forskning omkring elever-
nes læring. Der rettes et kritisk perspek-
tiv på den almindelige undervisning så-
vel som specialundervisningen – i en tid, 
hvor stadig flere udgifter faktisk går fra 
normalområdet til specialområdet, til 
trods for et øget fokus på og ønske om 
inklusion af alle elever.

I bogen henvises til den omfattende 
evidensbaserede viden om, hvad der mo-
tiverer og skaber læring for den enkelte 

borgerskab. Bogens forfattere er under-
visere eller forskere med indgående 
kendskab til offentlig administration, og 
målgruppen er personer, der uddanner 
sig som administrative medarbejdere. 
Imidlertid vil det være udbytterigt for de 
fleste skoleledere at orientere sig i bo-
gens indledende kapitel og udvælge 
nogle afsnit til inspiration.

De historisk interesserede kan pas-
sende starte med kapitel 2 med over-
skriften: ”Fra kongelig tjener til offentlig 
administrator”, der beskriver udviklin-
gen fra 1660 til ca. 1900 og giver en be-
grundelse for, at den danske embeds-
stand målt med internationale alen er 
både hæderlig og effektiv.

Er man mere interesseret i at se mulig-
heder for at skabe klangbund for demo-
kra-tisk medborgerskab gennem sin fag-
lige orientering, kan man give sig i lag 
med kapitel 9, der er et velskrevet afsnit 
om et udviklingsarbejde i Assens Kom-
mune om inddragelse af borgere i udvik-
lingen af en ny handicappolitik. Indsat-
sen vil fx kunne inspirere til udviklingen 
af principper for skole-hjemsamarbejdet.

For de mere teoretisk orienterede  
er der afsnit, hvor udviklingen fra et 
webersk bureaukrati til New Public  
Management tages under behandling  
og sættes i perspektiv. 

I bogen kan man desuden læse en 
række givtige definitioner på aktuelle 
problem-stillinger og situationer. Bl.a. ci-
teres professor Peter Olséns definition af 
meningsfuldt arbejde som det, ”… de an-
satte oplever, når de er gode til det, de 
laver, og når deres bidrag er betydnings-
fuldt for helheden…”. 

Antologien kan anbefales til alle skole-
ledere, der vil have et bedre fundament 
til at udfolde en strategi for skolens ud-
vikling, hvor en effektiv administration 
er en integreret del af skolens virke  
og således understøtter skolens lærings- 
miljø. 

Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen, Egå 
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elev – og der peges på, at man i al for høj 
grad har haft et individorienteret frem 
for et relationelt perspektiv på under- 
visningen. 

Fokus har været på eleven frem for 
den relationelle og undervisningsmæs-
sige kontekst, eleven indgår i. Elevernes 
udbytte af undervisningen er afhængig af 
lærerens kompetence i at give eleverne 
tilbagemeldinger i forhold til undervis-
ningen, kunne håndtere uro i klassen, 
være tydelig klasseleder samt have en 
god og støttende relation til eleverne jf. 
Hattie’s studier.

En undersøgelse af 10. klassetilbuddet 
i Danmark fremhæves. Tilbuddet giver 
eleverne mulighed for at være aktører i 
deres eget liv, og undersøgelsen peger 
på, at alle elever skal lære noget, de skal 
blive til ”nogen”, og dette frivillige sko-
leår bidrager til, at de fremadrettet bliver 
til ”noget” i og med, at de bliver parate 
til at indgå i et videre uddannelsesforløb. 

Successen ligger i det fælles mål for  
og tilrettelæggelsen af tilbuddet, det re-
lationelle og anerkendende perspektiv 
på den enkelte elev og ikke mindst ele-
vens egen deltagelse og engagement i 
undervisningen.

Skal der skabes forandringer til glæde 
og gavn for den enkelte, må ledelse og 
personale sammen skabe en fælles mål-
sætning for undervisningens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse, som er baseret 
på den forskningsbaserede viden om, 
hvad der virker, og man må skabe en 
kultur, hvor fælles refleksion og vidende-
ling indgår. Der må endvidere skabes en 
evalueringskultur, som kan være medvir-
kende til at fremme god læring og trivsel 
for den enkelte elev.

En spændende bog, som alle skolele-
dere bør stifte bekendtskab med. Bogen 
er rig på kildehenvisninger, hvis man øn-
sker at gå dybere ned i forskningsresulta-
terne. 

Lone Pedersen Hansen
Viceskoleleder
Halsnæs Heldagsskole

ANMELDELSER

MYTE OG
REALITET

Synlig læring og læringens anatomi
John Hattie og Gregory Yates

Dafolo Forlag
460 sider, 562 kr.

 Når en påstand bliver genta-
get mange gange, kan den på forunderlig 
vis gå hen og blive en sandhed, der ikke 
stilles spørgsmålstegn ved, men snarere 
udvikles på.

Det kender vi fra såvel hverdagslivet 
som fra den undervisningspraksis, der 
finder sted på skolerne; en praksis som 
måske ikke altid er så evidensbaseret, 
som man kunne ønske sig. Der er mange 
myter om, hvordan elever lærer – nogle 
af disse myter kommer under kærlig be-
handling i nærværende bog.

I denne bog, hvor professor John Hat-
tie har slået sig sammen med læringsfor-
skeren Gregory Yates, dykker forfatterne 
ned i spørgsmål om læringens karakter, 
hvordan vi lærer, samt hvilken virkning 
læreren har på det, der foregår i klasse-
lokalet. Og med afsæt i den omfattende 
forskning, der ligger bag deres projekt, 
giver de bud på, hvad det er, der virker. 

Hvad det er, der skal til for, at eleverne 
får det bedst mulige udbytte af under- 
visningen?

Forfatterne dykker direkte ned i det, 
der foregår i klasselokalet, fx hvilken be-
tydning lærerens konkrete viden om et 
givent område har for elevernes læring? 
Har eleverne tillid til dig som lærer? 
Samt hvordan læreren kan kende sin virk- 
ning ved at søge feedback hos eleverne. 
Disse, og mange andre spørgsmål, udfol-
des i bogens første del.

I behandlingen af ’Læringens funda-
menter’ beskrives teorier om, hvordan  
vi tilegner viden – og husker denne. Det 
er i denne del af bogen, man blandt flere 
emner kan lære om hukommelsen, hvor-
dan viden lagres, hvordan man kan un-
dervise i hukommelsesfærdigheder,  
samt hvorfor det er nonsens at klassifi-
cere sine elever i forhold til læringsstile.

I bogens sidste del undersøges bl.a. 
betydningen af selvtillid og selvværd i 
læringssituationer, herunder hvordan læ-
reren kan hjælpe eleverne med at opnå 
tillid til egne evner. Det er også i her, vi 
bl.a. lærer om spejlneuronerne og smi-
lets værdi.

Bogen anbefales alle, der ønsker at 
blive udfordret i sit syn på, hvad der vir-
ker i undervisningen samt i hvilken grad. 
Er effekten af det, vi gør, god nok, eller 
er det noget andet, der skal til? Det er 
oplagt at læse og drøfte (dele af ) bogen  
i ledelsesteamet og med pædagogisk ud-
valg som en del af det fokus på pædago-
giske indsatser og læringsudbytte, vi alle 
er i gang med på skolerne. 

Kirsten Koudahl
Viceskoleleder 
Skelgårdsskolen
Tårnby Kommune
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ANMELDELSER

RELATIONS-
KOMPE-
TENCE

Nærvær og  
empati i skolen

Helle Jensen
Akademisk Forlag
144 sider, 249 kr.

 I en tid, hvor fol-
keskolen og ikke mindst per-
sonalet er udfordret af nye 
krav, øget tilstedeværelse og 
inklusion af sårbare børn og 
unge, stiller det store krav til 
medarbejdernes evne til at 
etablere et godt læringsmiljø 
for alle. De nye udfordringer 
øger presset på såvel medar-
bejdere som elever. 

Denne bog er et bud på, 
hvordan man gennem forskel-
lige øvelser kan reducere 
stress og fremme nærvær, 
koncentration og empati i 
skolen.

Bogen peger på relationen 
som det bærende element i 
sociale fællesskaber. Vi er alle 
fra fødslen udstyret med for-
udsætningerne for at kunne 
agere i det sociale fællesskab 
med andre. Vi er født med 
fem iboende kompetencer: 
krop, åndedræt, kreativitet, 
hjerte og bevidsthed. Vi er 

alle – barn som voksen –  
livet igennem afhængig af,  
at vi bliver mødt af nærvæ-
rende andre, så vi i interak-
tionen og fællesskabet til 
stadighed kan videreudvikle 
og vedligeholde disse kom- 
petencer.

Medarbejderne i skolen 
må være relationskompe-
tente. Den voksne må tage 
ansvar for at udvikle fælles-
skaber, der er præget af 
empati, respekt, nærvær og 
opmærksomhed.

Bogen er rettet mod hver-
dagen i skolen. Den præ-
senterer i alt 69 forskellige 
øvelser. Nogle træner med-
arbejderens nærvær og re-
lationskompetence, andre 
er velegnede i forhold til 
enkeltelever, klasser, kolle-
ger og forældre. Hensigten 
er, at børn som voksne be-
varer kontakten til sig selv  
i en hverdag, der er uforud-
sigelig og foranderlig, og at 
man sammen skaber et in-
kluderende læringsmiljø  
for alle.

Det er en ”håndbog”. 
Med gode bud på øvelser, 
der kan anvendes i den un-
derstøttende undervisning. 
Den er værd at læse i sin 
helhed, hvorefter den en-
kelte medarbejder kan 
plukke det, som vedkom-
mende finder relevant i for-
hold til eget virke. Det må 
dog påregnes, at man som 
medarbejder må arbejde 
med ens eget ”nærvær”, før 
man er i stand til at arbejde 
med øvelserne i skolens 
mange sammenhænge. 

Lone Pedersen Hansen
Viceskoleleder
Halsnæs Heldagsskole

ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, 
SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08
Anmeldelser honore-
res med 2 flasker  
vin samt bogen. 
Husk: skriv kort. 

Undervisning  
og læring
Udfordrende  
læring
James Nottingham
Dafolo

Angsten for  
opdragelse
Dannelse i et 
samfundsetisk 
perspektiv
Per Bjørn Foros og 
Arne Johan Vetlesen
Klim

Ledelse af  
selvledelse
Skab visionært 
handlekraftigt  
følgeskab
Sanina Kürstein
Hans Reitzels Forlag

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

Inkluderende  
specialpædagogik
Procesdidaktik  
og situeret
professionalisme  
i undervisningen
Lotte Hedegaard- 
Sørensen
Akademisk Forlag

Hverdagsliv og 
livsforløb
Tværprofessionelt 
samarbejde om 
støtte til børn og 
unges livsførelse
Ida Schwartz
Klim

Pædagogiske linjer
Reformpædago-
gikken revitaliseret 
Kirsten Krog- 
Jespersen, Preben 
Olund Kirkegaard  
og Benedikte Vilslev  
Petersen
Klim

Projektkompe-
tencer
Mål og midler  
i skolens projekt-
arbejde
Signe Holm-Larsen 
og Ulla Sverrild
Dafolo

Dygtig, dygtigere, 
dygtigst 
Talentudvikling 
gennem differen-
tieret undervisning
Kirsten Baltzer, Ole 
Kyed og Poul Nissen
Dafolo

Sammen om  
inklusion
Tre perspektiver 
på samarbejde  
om inklusion
Thomas Binderup 
(red.)
Dafolo og forfatterne 

Læreren som  
forsker
Indføring i  
forskningsarbejde 
i skole
Mary Brekke og  
Tom Tiller (red.)
Klim

Klasseledelsens 
dilemmaer 
Fortsatte magt-
kampe i praksis, 
pædagogik og 
politik
John Krejsler og  
Lejf Moos
Dafolo 

Skolens teammøder
Facilitering og  
refleksive  
processer
Ib Ravn og Vibeke 
Petersen
Samfundslitteratur

Undervisning  
og læring
Motivation for 
læring
Teori og praksis
Einar M. Skaalvik  
og Sidsel Skaalvik
Dafolo 

Inklusion
En guide til inklu-
derende praksis  
i skolen
Kristina Rosenkrands 
Petersen
Hans Reitzels Forlag 
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Danmarks 
Læringsfestival
Den 15.-16. marts 2016 i Bella Center

Vil du og dine medarbejdere være up to date med det nyeste inden for 
it og læring, så kom og oplev fremtidens metoder og værktøjer.

Bliv klædt på som leder og tag ansvar for, at dine medarbejdere bliver 
inspireret og opmærksomme på mulighederne i undervisningen.
 
Danmarks Læringsfestival samler hvert år mere end 5000 professio- 
nelle fra undervisningsverdenen. Vi sammensætter en konference 
fyldt med forskning og resultater. Og Festivalens udstilling præsente-
rer det bredeste inden for digitale og analoge læremidler.

Skab plads i årsplanen, så ses vi til foråret.

Med venlig hilsen
Festivalansvarlige         

          Lisbeth Kjær                                         Claus Aarøe

/danmarkslaeringsfestival   

/laerfestdk                             

danmarkslæringsfestival.dk

”Vi skaber rammerne – 
så du og dine medarbejdere 
kan inspireres, netværke og 
dele erfaringer”



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

SEKRETARIATET ER ÅBENT

Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30,
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

POLTIKERE OG PERSONALE

Politisk ledelse
Formand Claus Hjortdal
clhj@skolelederne.org

Næstformand
Jørgen Mandrup Nielsen
jpmn@skolelederne.org

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org

Kommunikationschef
Michael Diepeveen
midi@skolelederne.org

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht
mali@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker
cava@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Louise Z. Graugaard
loza@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov
pobo@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn
Forhandlingschef Peter Cort
cort@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Karsten Steen Hansen
ksha@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Søren Schnack
sors@skolelederne.org

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger
dbam@skolelederne.org

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov
sote@skolelederne.org

Administration
Sekretær Charlotte Dilling
cd@skolelederne.org

Studentermedhjælp
Nilab Totakhil
nto@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Claus Hjortdal
Næstformand Jørgen Mandrup
Lisbeth Schmidt Andersen
Birgit Henriksen
Lene Burchardt Jensen

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

MØD
ANDRE
SKOLE-

LEDERE
OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALEMEDIER! NU!
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KONFERENCE  |  ODENSE  |  1. juni 2015

Ambitionsniveauet for den nye folkeskole er højt. Det stiller 

krav til skoleledelsen, som skal skabe et tillidsfuldt miljø med et 

fælles fokus på elevers læring og trivsel. Men hvordan gør man 

det? Få inspiration til arbejdet med tillidsbaseret læringsledelse 

den 1. juni, hvor førende forskere på skoleområdet giver deres 

perspektiver på, hvordan tillid, trivsel og læring er hinandens 

forudsætninger. 

KEYNOTE: VIVIANE ROBINSON

Den internationalt anerkendte forsker Viviane Robinson giver sit 

bud på, hvordan skoleledelsen kan opnå bemærkelsesværdige 

resultater, hvis den formår at forstå og kultivere medarbejdernes 

engagement, motivation og ressourcer gennem interpersonelle 

tillidsrelationer. 

OPLÆG FRA FØRENDE DANSKE FORSKERE 

En række førende danske forskere giver deres bud på, 

hvordan tillidsbaseret pædagogisk ledelse kan gøre en 

forskel i den nye folkeskole. 

OPLEV BL.A. 

 Lotte Bøgh Andersen, professor ved KORA og AU

 Lars Qvortrup, professor ved AAU

 Anette Leonhard, chefkonsulent i COK

ER DU I MÅLGRUPPEN? 

Mere end 250 forvaltningschefer, skoleledere, konsulenter, 

forskere og politikere med interesse for ledelse af den nye 

folkeskole har allerede tilmeldt sig konferencen. 

Lærere og elever trives og præsterer bedre i skoler, hvor tilliden er høj. 
Hør hvorfor, når Viviane Robinson gæster Danmarks eneste konference 
om tillidsbaseret læringsledelse i folkeskolen.

Kontakt Trine Schloss Petersen på 8779 6350 eller tsp@cok.dk
Se også www.cok.dk/tillid

COK_laringsledelse_vivian_210x275+5mm.indd   2 13/04/15   12.44



KAN FOLKESKOLEN  
FORHINDRE RADIKALISERING?
DET TRISTE TERRORANGREB I KØBENHAVN FOR NYLIG GIVER ANLEDNING TIL 

REFLEKSIONER, HERUNDER SKOLENS ROLLE I AT FOREBYGGE RADIKALISERING OG 

FREMME DEMOKRATI OG TOLERANCE

 Den 15. februar fik Dan-
mark sin terrorist. Omar El-Hussein 
dræbte to mennesker og sårede 
seks politifolk, før han selv blev 
skudt og dræbt på åben gade på 
Nørrebro. Efterfølgende har vi set 
og hørt fra de personer, som kendte 
til Omar El-Hussein. Er de overra-
skede over, at det blev ham, som i 
sit had til Danmark og til jøder gik 
amok en lørdag i februar? Nej! 
Kunne han have været stoppet før 
det gik så galt? Ja, det kunne han 
nok. Flere, både studiekammerater 
fra HF i Hvidovre og Kriminalfor-
sorgen har advaret om, at her var 
en person, man skulle passe på. 

Oven på Omar El-Husseins hand-
linger har politikerne stået i kø for 
at vise handlekraft. Men spørgsmå-
let er, om flere penge til PET og til 
politiets beredskaber alene forhin-
drer en ny Omar i at vokse op med 
et had til Danmark, som skal hæv-
nes gennem død og ødelæggelse. 
Man skal ikke underkende værdien 
af et hurtigt reagerende beredskab – 
det var blandt andet politiets hur-
tige reaktion den lørdag i februar, 
der forhindrede, at endnu mere gik 
galt. Men er et beredskab kun sat i 
verden til at reagere, når tingene 
ER kørt af sporet? I Danmark har vi 
tradition for at gøre tingene lidt 
bedre end det. Vi bryster os af en 
lang tradition for at forebygge. Des-

værre glemmer politikerne det 
lange seje træk, som kræver faglig 
viden, tillid og tid, når hændelser 
som den på Krudttønden og i Kry-
stalgade sker. 

Derfor ender ansvaret altså hos 
fagpersonerne. Vi – skoleledere, læ-
rere, socialarbejdere, politi og an-
dre, der møder børnene fra Mjøl-
nerparken, Gellerup, Vollsmose  
etc. – må insistere på, at der skal 
være overskud til at give dem den 
indgang til samfundet, som nogle  
af dem har svært ved at finde der-
hjemme. Folkeskolen kan være den 
eneste chance de børn får, for at 
føle sig som en del af noget andet 
og bedre.

Jeg ved godt, at udfordringerne 
er utallige. Jeg ved, at bandemed-
lemmer deler is ud til børn, der går 
hjem fra skole i Kokkedal, og at 
Hizb ut-Tahrir forsøger at hverve 
medlemmer helt ned til 11 år. Jeg 
har hørt, at forældre, der er flygtet 
fra krig, lider af PTSD og sidder i 
mørke lejligheder på Nørrebro, ikke 
sender de mest velstimulerede børn 
i skole. Og enhver politimand ved, 
hvor provokerende og hvor grænse-
søgende de unge, der kommer ud 
af sådan et liv, opleves. Derfor – 
fordi vi kender udfordringerne – 
kan vi gøre meget mere for at fore-
bygge. Hvad enten problemet 
hedder kriminalitet eller radikalise-

ring, er mekanismen den samme. 
For den unge handler det om at 
finde en mening, et fælleskab og et 
sted at høre til. Helt fra børnehaven 
og de mindste klasser, skal vi have 
fat i de børn, vi allerede da kan se 
bliver en udfordring om få år. 

 Skal vi tage fat om den udfor-
dring, kræver det stærkere skole- 
ledere, der er i stand til at overbe-
vise kommunalbestyrelserne rundt 
omkring om, at forebyggelse kræ-
ver penge. Det kræver faglighed og 
arbejdstimer – for lige præcis men-
neskelighed og en udstrakt hånd til 
Mouhammed KAN ikke effektivise-
res. Det kræver en håndholdt ind-
sats, der ikke slutter fordi pengekas-
sen er tom. Og det kræver forståelse 
for det lange seje træk, som er svært 
at måle på kort sigt, men som på 
lang sigt sparer samfundet for an-
bringelser på døgninstitutioner, 
fængselspladser, sociale ydelser og 
ulykkelige skæbner. Og i sidste ende 
endda for menneskeliv. 

Tre mennesker ville formentlig 
være i live i dag, hvis Omar El-Hus-
sein var blevet hjulpet meget tidli-
gere – inklusiv ham selv. Det er på 
tide at stoppe op og lægge en klar 
plan for, hvordan vi sammen hjæl-
per udsatte børn og unge til en 
plads i det danske samfund.  

CLAUS OXFELDT  
er formand for  
Politiforbundet
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STUDIETUR2015

BYGGER PLADS TIL LEG
elverdal.dk  -  tlf.: 35 13 32 22

Kom med på en gratis og inspirerende tur til nogle af Elverdals kreative uderum!

Tag med Elverdal på tur og giv dig hen til vores arkitektoniske bud på moderne og funktionelle legepladser. 

Elverdal sørger for transport og lækker forplejning, så læn dig tilbage i bussædet og nyd turen!

Alle dage er fra ca. 09.00-16.00, og det er gratis at deltage.  

Tilmelding er efter først til mølle princippet til simon@elverdal.dk eller på tlf: +45 35 13 32 22 senest 

d. 15. maj 2015.

Datoer for turene:

Odense d. 18. maj 2015

Horsens d. 20. maj 2015

Hobro d. 21. maj 2015

København d. 27. maj 2015

København d. 28. maj 2015

Målet er at vise jer nogle af vores kreative uderum, som indbyder til aktiv leg og læring. Vi kommer omkring 

mange legepladser med et væld af forskellige temaer.



LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er en ny form for lejrskole, hvor 6.-7. klasser 
deltager i et alternativt og udfordrende læringsforløb, 
der sætter fokus på noget helt essentielt, nemlig mad 
og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil eleverne deltage 
aktivt i tilberedningen af alle deres måltider, samtidig 
med at de bliver klogere på råvarer, sundhed og bære-
dygtighed.

Det er både lærerigt og sjovt – og så styrker det fælles- 
skabet i klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, hvor 
eleverne involveres i de mange aktiviteter 
omkring mad og måltider, sundhed, trivsel 
og bæredygtighed.

Vores faste personale står for alle indkøb, 
mens aktiviteterne planlægges i tæt sam- 
arbejde med elever og lærere.

Lejrskolen har plads til 2 skoleklasser ad 
gangen, og prisen for de 4 overnatninger 
er 500 kr. pr. elev – inkl. forplejning og un-
dervisningsmateriale til før, under og efter 
opholdet. Derudover skal I ikke betale for 
lærernes ophold (2 pr. klasse). Og husk, at 
den offentlige transport kører lige til døren. på madlejr.dk

læs mere og tilmeld din klasse

” MADlejr er en stor 
samarbejdsøvelse, 
hvor eleverne op- 
dager, at det kun  
lykkes, hvis de  
arbejder sammen. 
Det styrker klassens 
fællesskab.”

 

– Sagt af en lærer på MADlejr

Rammen om  
opholdet er  

nyombyggede  
faciliteter på  
Helnæs midt i  
den skønne,  

sydfynske natur.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på
madlejr.dk

6-7.
KLASSE
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