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HVEM GIFTER SKOLELEDERE SIG MED // Jørgen Søndergaard om ledelseskompetencer //  
Inklusion og ny viden // Frie Skolers Ledere vil være frie // OK’15 til afstemning // Nyt udtryk, nyt blad 

MÅNEDENS TWEET: 
@claushjortdal: Inklusion handler jo om alle børn, ikke om voksne @dselever @DenOffentlige  

@micdiepeveen: Folkeskolen og kun folkeskolen er drivkraften i Danmarkshistorien... #Skolepol



SKAB SYNERGI OG 
TVÆRFAGLIGHED 
I FÆLLESSKABER
På University Col lege Syddanmark udvik ler du nye perspekt iver 
i  forhold t i l  at udfordre og styrke fællesskabsbegrebet 
i  din hverdag

Vi booster dine kompetencer inden for 
• Inklusionsledelse
• Skoleledelse gennem forskningsbaseret v iden
• Pædagogisk ledelse gennem målstyret undervisning
• Ledelse af eva lueringskultur
• Datastyret ledelse
• Distribueret ledelse 

Læs mere om dine muligheder for faglig sparring, konsulenthjælp og 
uddannelsesudvikling til din skole/kommune på
 

ucsyd.dk/ledelse og ucsyd.dk/skolereform 
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S. 05: Leder
S. 20, 47, 55, 57, 59, 64: Noter
S. 60: Anmeldelser
S. 64: Stillinger
S. 66: Klumme

S. 49: Gearløs er sluppet løs. 
Vift med fingeren og send en SMS, 
knips dit foto videre.

S. 52: Overenskomstresul- 
tatet er på plads. For ledere og 
lærere. Men hvad stemmer du?

S. 56: Repræsentantskabs-
møde 2015. Og de lokale gene-
ralforsamlinger. For dig og mig.

S. 38
Opskriften på succes 
med skolereformen 
skriver sig næppe af 
sig selv. Eller? 

S. 30: Hvad er der i kikker-
ten. For skolen? En broget flok 
professionelle giver deres bud.

S. 32: Viden er magt. Viden 
er nøglen. Det er den nyeste  
viden om INKLUSION, der flytter …

S. 38: Syv ledelsesfelter. Hvad 
er det for en ledelse og forvalt-
ning, der gør eleverne dygtigere? 

S. 40: Bare jeg er godt  
kørende. Vi har spurgt tre  
skoleledere om deres foretrukne 
transportmiddel.

S. 06: Så gode venner er vi 
vist. BKF-formand Eik Møller og 
Claus Hjortdal om samarbejdet.

S. 08: Grå måske efterhån-
den i toppen, men langt fra 
en eminence. Lykketoft taler 
med folket på gulvet!

S. 18: Det nye magasin. Ikke 
damernes, men bladet Ple-
num. Det er intelligent design. 

S. 22: Frihed for Thor såvel 
som for Loke. Interview med 
Frie Skolers Lederes formand  
Rud Nielsen.

S. 26: Kærlighed gør stor. 
Mere end mange ord. Skoleleder-
nes valg af livspartner … 
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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



DET  
MULIGES 
KUNST

 OK’15 forhandlingerne bar præg af, at ingen fik lov til gå uden 
for den økonomiske ramme og der blev givet ved dørene. Så selv om Skole-
lederforeningen vedholdende har argumenteret for, at vores medlemmer, 
der knokler for at få reformen implementeret, skal honoreres, var ikke des-
værre muligt i en tid med små resurser.

Så på den måde er skoleledernes overenskomstresultat for perioden 2015-
18 langt fra prangende. Det er dog alligevel ganske tilfredsstillende. 

For vi fik sikret, at vores mellemledere på trin 46 har fået et større lønløft, 
og at alle øvrige ledere har fået en lønstigning. Og sammen med de gene-
relle lønstigninger på 5,42 % i perioden inklusiv reguleringsordningen er 
OK’15 resultatet samlet set ikke så ringe endda. Slet ikke hvis den lave infla-
tion tænkes med.

Et minus er, at der i den nye lederoverenskomst ophæves nogle tillæg, der 
udbetales til mellemledere, der underviser inden for specialområdet. Det 
skal vi være opmærksom i de lokale lønforhandlinger. 

På den anden side kan vi glæde os over, at KL ikke fik en række krav til os 
igennem, der ville have forringet vores ansættelsesvilkår meget væsentligt.

Samlet set betyder det, at en enig hovedbestyrelse anbefaler, at I stemmer 
JA til overenskomsten. Der bliver en elektronisk afstemning perioden den  
5. marts til den 16. marts – hvor vi alene stemmer om vores egen overens-
komst og om det generelle forlig – ikke om lærernes overenskomst.

Overenskomstforhandlingerne på lærerområdet var de første 
forhandlinger af løn- og arbejdsvilkår siden lockouten og L409. 
Det satte selvfølgelig sit særlige præg på forløbet. Jeg er imidler-
tid på folkeskolens vegne glad for, at det lykkedes parterne at 

nå et resultat.
At parterne kunne finde hinanden var også Skolelederfor-

eningens fortjeneste. Vi har lagt maksimalt pres på KL og 
DLF for at de skulle finde løsning, for vi har brug for, at alle 
parter har et godt samarbejde. Det er en forudsætning for 
at skabe en god folkeskole. Skolelederne har stadig den 
fulde ledelsesret – nu med et supplement af muligheder  

for at smidiggøre L409 samt finde fleksible løsninger. 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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Formanden  
redegører for 
OK’15-resultatet 
på ca. 2 minutter. 

Al OK’15 information, fakta, regneeksempler for medlemmers lønud-
vikling – og hold også øje med nyt om OK-urafstemningen – ligger på 
hjemmesiden > Overenskomst 2015
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SKOLEN ER ET 
FÆLLES ANSVAR
SKOLELEDELSE OG FORVALTNING ER HINANDENS FORUDSÆTNING FOR SUCCES MED 

FOLKESKOLEREFORMEN, MENER BKF OG SKOLELEDERFORENINGEN. DE HÅBER PÅ EN BRED 

DIALOG – IKKE KUN OM BUDGETTER, MEN OGSÅ OM ELEVERNES LÆRING OG TRIVSEL.

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Jacob Nielsen

Dialogemnerne kan, alt efter de lokale forhold, strække sig fra koordinering 
af kompetenceløft, til ledelsesmæssige ressourcer, råderummet for den 
enkelte, test og evalueringer, datastrømme, dialogformer, læringsmål, vikar-
dækning eller læringsfællesskaber, mener Eik Møller og Claus Hjortdal. 
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 Hvordan kan vi sammen 
løfte opgaven med skolereformen?

Det spørgsmål opfordrer Eik Møller, 
formand for Børne- og Kulturcheffor-
eningen (BKF), og Claus Hjortdal, for-
mand for Skolelederforeningen (SKL), de 
lokale skoleledere, skolechefer, direktø-
rer og politikere til at gå i dialog om.

Med det fælles dialogoplæg ’Kommu-
nalt partnerskab for læring – Ledelse i og 
af skolen’ har de to foreninger taget initi-
ativ til, at der i kommunerne etableres et 
forpligtende partnerskab.

”Hvad er de væsentligste fokusområ-
der lige nu?”, ”hvordan ser 
de forvaltningsmæssige mål-
sætninger ud?” og ”hvad  
er god skoleledelse?”. Det  
er nogle af de spørgsmål,  
Eik Møller og Claus Hjortdal  
håber, parterne vil stille 
hinanden.

At opgaven med reformen 
skal løses i et forpligtende 
fællesskab, er Eik Møller og 
Claus Hjortdal enige om, for 
skoleledelse og forvaltning er 
hinandens forudsætning for 
succes med reformen.

”Med reformen er der 
skabt et skæbnefællesskab 
mellem forvaltning og skole-
ledelse. Forvaltningen er af-
hængig af skoleledelsens re-
sultater, og skoleledelsen er 
afhængig af forvaltningens 
beslutninger. Alle med for-
stand på skoleuddannelse, 
herunder skoleledelserne, 
skal tættere på dialogen og 
beslutningerne,” siger Eik 
Møller.

Samklang i hele 
ledelseskæden
Med dialogoplægget i hånden 
er det tanken, at de lokale 
skolelederforeninger og for-
valtninger skal skabe en plat-
form, hvor man diskuterer og 
samarbejder om reformopga-
ven – gerne med de lokale 
politikere.

I dialogoplægget hedder 
det blandt andet, at de to for-
eninger indbyder til dialog 

om, hvordan samarbejdet i hele ledelses-
kæden i det kommunale skolevæsen kan 
styrkes, så alle beslutninger først og 
fremmest understøtter elevernes læring.

”Det kan kun opnås, hvis der er sam-
klang mellem forvaltning og skolele-
delse, så alle trækker i samme retning. 
En fælles forståelse af mål og forventnin-
ger, samt hvordan opgaven er defineret, 
er nødvendig,” siger Claus Hjortdal, som 
hæfter sig ved, at parterne også skal 
kunne tale åbent om det, som giver 
udfordringer.

”Et tema kan være kompetenceløft af 
lærere og pædagoger. Her skal der være 

sammenhæng i de midler til kompeten-
celøftet, som politikerne vedtager, i de 
fordelinger forvaltningen laver, i det fæl-
les samarbejde med professionshøjsko-
lerne, som forvaltning og skoler aftaler, 
samt i de midler og muligheder lederne 
har for en ordentlig vikardækning. Her 
er det oplagt at have en grundig dialog 
forud for beslutningerne.”

”Fordi det fælles mål er, at eleverne 
bliver så dygtige, de kan, håber jeg, at 
den lokale dialog bliver bred og ikke kun 
handler om budgetter. Dialogen bør også 
handle om elevernes læring, om lærings-
mål og trivsel,” supplerer Eik Møller.

Spørg din leder om udfordringerne
Hvordan kommer man i gang med dialo-
gen – og hvem har serveretten?

Et godt udgangspunkt er en nysgerrig 
og reflekterende dialog, mener Eik Møller:

”På forvaltningsniveau kan man som 
skolechef eller børne- og kulturdirektør 
indlede dialogen med at spørge skolele-

delsen, hvor den aktuelt ser de største 
udfordringer med reformen.”

Claus Hjortdal: ”Samtidig skal lederne 
ikke være blege for at lede opad og tage 
vores fælles oplæg som anledning til at 
gå til chefen og spørge, om ikke det var 
tid til en dialog?”.

Dialogemnerne kan være mange, vig-
tigst er det, ifølge de to formænd, at der 
er fokus på den strategiske kerneopgave; 
hvordan løses reformopgaven bedst?

”De væsentligste spørgsmål og pro-
blemstillinger skal defineres for derefter 
at kunne finde løsningsmodeller,” siger 
Eik Møller.

I Ballerup Kommune, hvor Eik Møller er 
direktør med ansvar for blandt andet sko-
lerne, er det ambitionen at etablere et 
skolestrategisk råd, hvor skolechefen mø-
des fast med de strategiske skoleledere. 
Alt hvad der har administrativ og ledelses-
mæssig betydning for en vellykket folke-
skole skal kunne drøftes og aftales her. 
Det kan være én måde at indgå i et for-
pligtende fællesskab. Modellen kan genfin-
des under forskellige betegnelser i andre 
kommuner. Det er op til de lokale skole- 
ledelser, forvaltninger og politikere at 
finde en selvstændig ramme for dialogen. 

Inddrag viden fra skolerne
Dialogoplægget opfordrer til et partner-
skab med både det politiske og det for-
valtningsmæssige niveau i kommunen: 
’Når den kommunale styringskæde un-
derstøtter skolernes læringsfokus, sikres 
det, at viden, faglige erfaringer og feed-
back formidles både opad og nedad i 
skolevæsenet, hvilket er medvirkende til 
en styrkelse af ledelsen i skolen’, slår op-
lægget fast.

At viden og faglige erfaringer formid-
les både opad og nedad er grundstenen 
for, at parterne kan støtte hinanden 
bedst i reformopgaven, lyder vurderingen.

”Som forvaltning skal man turde aner-
kende, at den viden, der findes rundt 
omkring på skolerne, skal inddrages for 
at opnå de bedste resultater,” mener Eik 
Møller … og ”omvendt kan den enkelte 
skoleleder ikke have det fulde overblik 
over, hvad der er det rigtige at gøre for 
hele kommunen,” medgiver Claus Hjort-
dal. 

Alt som beslut-
tes skal give 

genklang i hele ledelses- 
kæden fra skoleledelse 
til skolechefer og  
politikere. 

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

plenum – mar. 2015 7



 Hvad er skoleledelsens største ud-
fordringer lige nu?

Det spørgsmål kickstartede i efteråret dialo-
gen mellem skoleledelser, forvaltning og politi-
kere i Fredensborg Kommune, hvor det efter 
reformstarten hurtigt stod klart, at reformen 
gav udfordringer for skoleledelserne på kom-
munens seks folkeskoler og to specialskoler.

For at imødekomme den nye virkelighed  
i folkeskolen var kommune og lærere på for-
hånd blevet enige om en lokal samarbejdsaftale 
om lærernes arbejdstid. Også et stort fælles pro-
jekt om den nye skoledag i Fredensborg samt 
kommunens arbejde med ’Skolen i Virkelighe-
den’, om inddragelse af lokalsamfundet i under-
visningen, lettede overgangen til reformen.

”Selv om vi var på forkant, stødte vi i skole-
ledelserne ind i problemer. Oplevelsen var, at 
vi løb rundt og slukkede brande,” fortæller 
Lars Nyborg, som er skoleleder på Langebjerg-
skolen i Humlebæk og formand for den lokale 
skolelederforening.

Dialog gav arbejdsro
Sygemeldinger, vikardækning, rekruttering og 
kompetenceudvikling. De problemstillinger 
kunne skolelederne berette om på et møde 
med forvaltningen.

”Det blev klart, at vi måtte reagere hurtigt 
og understøtte skolelederne i reformarbejdet,” 
fortæller Lina Thieden, direktør for Børn, Kul-
tur og Sundhed i Fredensborg Kommune.

Første skridt var at forvaltningen inviterede 
til et temamøde, hvor både lærere, pædagoger 
og ledere blev inddraget.

’Hvordan sikrer vi et frugtbart samarbejde 
mellem lærer og 
pædagog’, ’hvad kan 
vi gøre for at undgå 
mange langtidssyge-
meldinger og stress 
hos medarbejder-
ne’, og ’hvordan  
sikrer vi mere tid  
til forberedelse’, var 
nogle af emnerne, 
som blev diskuteret 

på tværs af skolerne. Fokus var, ’hvad kan vi 
gøre her og nu – og hvor kan vi sætte ind på 
længere sigt?’

”Mødet gav en fælles forståelse for, at imple-
menteringen af reformen er det vigtigste nu, 
samtidig fik vi et billede af, hvor der var behov 
for at sætte ind,” forklarer Lina Thieden, som 
peger på, at parterne hurtigt er nået ind til 
kernen af udfordringerne og dermed hurtigt 
er kommet i gang med problemløsningen.

Dialogen har resulteret i, at der er droslet 
ned på ellers planlagt kompetenceudvikling, 
ligesom der er tilført ressourcer til forvaltnin-
gen som proceshjælp.

At skoleledelserne efterlyste arbejdsro bety-
der også, at mailstrømmen fra forvaltning til 
skoleledelse er reduceret.

”Som skoleledere er vi skærmet af i en peri-
ode. Initiativerne fra forvaltningen er under-
støttende og aflastende, og det tager noget af 
det mentale pres,” mener Lars Nyborg.

Næste skridt var at forventninger på tværs 
af skoler, forvaltning og politikere blev afstemt 
og Lars Nyborg og Fælles-TR fik foretræde for 
Børne- og Skoleudvalget. 

Tag fat i udfordringerne
Med dialogen om, hvordan man fremmer det 
fælles mål om en styrket folkeskole, er par-
terne i Fredensborg således i fuld gang med 
den dialog, som Skolelederforeningen og 
Børne- og Kulturchefforeningen byder op til. 

Lige nu arbejdes der på en masterplan for, 
hvordan man i fællesskab udvikler skoleområ-
det og implementerer 
reformen: ”Med en bred 
dialog deler vi viden og 
erfaringer på tværs af 
skolerne og på forvalt-
ningsniveau. Det giver 
en fælles fokusering på 
for eksempel lærings-
målstyret undervisning, 
så alle trækker i samme 
retning,” forklarer Lina 
Thieden.  

PÅ FORKANT MED  
SKOLERNES UDFORDRINGER
I FREDENSBORG 

KOMMUNE ER LEDELSE I 

OG AF SKOLEN ET 

FÆLLES PROJEKT. DIALOG 

MELLEM SKOLELEDELSER, 

FORVALTNING OG 

POLITIKERE RESULTERER I 

EN MASTERPLAN FOR 

UDVIKLING AF SKOLEN

Udvis ’rettidig omhu’ er det bedste 
råd til andre, siger Lina Thieden og 
Lars Nyborg. ”Brug dialogen til at 
komme på forkant med udfordrin-
gerne, og tag fat i dem, så snart de 
opstår.”

En del af vores dialog 
handler nu om, hvor-

dan forvaltningen kan under-
støtte, at vi bruger mere tid på 
læringsledelse. 

Lars Nyborg, formand for den lokale skolelederforening, Fredensborg 

LÆS DIALOG- 
OPLÆGGET
BKF har rundsendt 
dialogoplægget til 
drøftelse i deres 
landsdækkende sko-
lenetværk, de regio-
nale bestyrelser og 
regionale skolenet-
værk. Skoleleder- 
foreningen har ud-
sendt oplægget til 
foreningens knap  
100 lokalformænd. 
Se hjemmesiden.
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Hvem er din næste 
fysik- eller tysklærer?

Bliv 
partnerskole 

gratis
Se teachfirst.dk

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

Teach First Danmark er 
en fantastisk mulighed 
for en skole. Fagligt og 
strategisk.

”

”Skolelederforeningen ser Teach First Danmark som en rigtig 
god mulighed for at ansætte kvalificerede lærere i de stillinger, 
skolerne har svært ved at dække.”

Jørgen Mandrup Nielsen
Næstformand, Skolelederforeningen

– Anders Balle

Med støtte fraI samarbejde med



SAGEN ER  
VIGTIGERE  
END PERSONEN
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FOR EN AF DANSK POLITIKS EMINENCER, MOGENS LYKKETOFT 

ER GOD LEDELSE ET SPØRGSMÅL OM AT KENDE SINE LUS PÅ 

GANGEN. OM INDSIGT. MAN SKAL STILLE DE RIGTIGE KRAV  

TIL DE RIGTIGE MENNESKER OG UDNYTTE FOLKS POTENTIALER 

BEDST MULIGT. OG IND IMELLEM MÅ DER TAGES NOGLE  

UBEHAGELIGE BESLUTNINGER. FOR MAN ER IKKE MED I  

SPILLET FOR EGEN VINDINGS SKYLD. MAN ER MED FOR AT  

VÆRE TIL GAVN FOR ANDRE. 

Af Cathrine Huus • foto Jacob Nielsen
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I Folketinget står Mo-
gens Lykketoft i spidsen 

for 400 ansatte, som 
tæller vidt forskellige 

faggrupper som kontor-
personale, folketings-

betjente, IT-medar-
bejdere, sikkerhedsfolk 

og økonomer. Dertil 
kommer yderligere 400 

mennesker, som Lyk-
ketoft ikke har direkte 
arbejdsgiverfunktion 

for, men som er ansat i 
partigrupperne og som 
også har deres daglige 

gang på borgen.

MOGENS LYKKETOFT
•  Født 1946 
•  Opvokset på Frederiksberg
•  Uddannet cand.polit. i 1971
•  Medlem af Folketinget for Social-

demokraterne fra 1972
•  Ansat i Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråd 1966, afdelingsleder 
samme sted fra 1975 – 1981 

•  Skatteminister 1981 – 1982
•  Finansminister 1993 – 2000
•  Udenrigsminister 2000 – 2001
•  Partiformand for Socialdemokra-

tiet 2002 – 2005
•  Medvært på TV2 NEWS’ uden-

rigsprogram ”Ellemann/Lykke-
toft” fra 2010

•  Formand for Folketinget fra 2011 
•  Formand for FNs Generalforsam-

ling fra sept. 2015 til sept. 2016
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 Mogens Lykketoft tager imod i et kon-
tor på Christiansborg med vinrøde vægge, høje,  
malede paneler og et gyldent, knirkende gulv af sil-
debensparket. På endevæggen hænger en reol, pol-
stret med bøger om skattepolitik og velfærd, side 
om side med to store bind med Storm Ps tegninger. 
På et foto trykker en smilende Bill Clinton og Lykke-
toft hænder. Mogens Lykketoft ser egentlig ikke sig 
selv som leder. Han er først og fremmest politiker 
og forhandler. Ledelseshvervet er noget, der er fulgt 
med, og som han har lært sig selv hen ad vejen. 

Antallet af forhandlinger, han har styret, er utal-
lige. Han har skullet skabe fælles fodslag om finans-
lovene i sine næsten otte år som finansminister un-
der Poul Nyrup Rasmussen, for ikke at tale om de 
uendeligt mange forhandlinger med partier, kom-
muner og faglige organisationer, som politik på top-
plan består af. Der er stort set ikke nogen væsentlig 
part i det her land, som Lykketoft ikke har krydset 
klinger med.

”Mit liv har på mange måder været ét langt for-
handlingsspil,” siger han og ler. 

På spørgsmålet om hvad god ledelse er, svarer 
han uden slinger i valsen. 

”God ledelse skal føre til gode resultater. For mit 
vedkommende har det handlet om at få størst mu-
ligt held i det politiske kortspil og at få mest muligt 
gennemført af den politik, jeg er sat til at varetage.”

Han understreger, at ledelse handler om mange 
ting, men at en god bid indsigt i menneskelig kemi 
er en vigtig forudsætning for at tingene lykkes. 

”Det handler om at få folk til at arbejde sammen. 
Ledelsesopgaven vender jo to veje, mindst. Den ret-
ter sig mod det apparat, du bliver politisk chef for, 
men også mod forhandlingerne med alle interessen-
terne. Og for at få folk til at arbejde sammen, er det 
vigtigt at opbygge et personligt tillidsforhold til 
samarbejdspartnerne.”

Indsigt i mennesker
Mogens Lykketoft er vokset op i den politiske arbej-
derbevægelse. Det begyndte med et stærkt politisk 
engagement og et medlemskab af Socialdemokratiet 
som ganske ung. Han har været tæt på de socialde-
mokratiske ledere helt tilbage i 60erne, og med til 
at støbe kuglerne til Socialdemokratiets politiske 
programmer i fire årtier. Og han har bestemt også 
stået i frontlinjen. 

I 1975 fik Lykketoft en post som afdelingsleder i 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og siden er ræk-
ken af betydningsfulde hverv vokset støt. Skattemi-
nister i 1981, finansminister i 1993, udenrigsminister 
i 2000 og formand for Socialdemokratiet i fire år. I 
dag leder han Folketingets 179 medlemmer samt det 
enorme apparat med 800 løse og faste ansatte, som 
varetager de folkevalgtes behov. Alt sammen har det 
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bidraget til den faglige viden og ikke mindst menne-
skelige indsigt, han mener er alfa og omega, når 
man skal lede andre.

”Man skal sætte sig dybt ind i den organisation, 
som man skal bestyre, og forstå de menneskers tan-
kegang, man skal samarbejde med. Så man ved, 
hvad man kan bede om. Det handler om at stille de 
rigtige krav til de rigtige mennesker og udnytte det, 
de rent faktisk kan.” 

Lytter til folk på 
gulvet
Forudsætningerne 
for god ledelse er 
altså en høj grad 
af viden og en 
evne til at se, 
hvem man har 
foran sig. Men jo 
større, en arbejds-
plads eller organi-
sation er, jo svæ-
rere bliver det at 
fornemme, hvad 
der foregår på alle 

niveauer. Med Jens Otto Krag som forbillede har 
Lykketoft gjort en dyd ud af at lytte til dem, som er 
længst væk fra ham i hierarkiet. 

”Jeg har altid gjort mig umage for at følge med i, 
hvad de siger nede på gulvet. Der er heldigvis altid 
nogle, der kæfter op. Så kommer der ting frem. Det 
betyder f.eks., at jeg har kunnet identificere mel-
lemledere, som ikke var helt så empatiske, som de 
burde være.”

I sidste ende mener han ikke, at en forhandling 
handler om at vinde, men om at tænke langsigtet, 
så alle parter føler sig set og hørt. 

”I en god forhandling kommer begge parter ud 
med et udbytte. Så man kan mødes igen ved næste 
gadehjørne og se hinanden i øjnene. For ingen gode 
resultater kommer af, at den ene besejrer den an-
den. Det får man ikke noget varigt, harmonisk og 
bæredygtigt ud af.”

Når Lykketoft selv skal pege på en succes i sit ar-
bejdsliv, peger han på perioden som finansminister 
under Poul Nyrup Rasmussen fra 1993 til 2000.

”200.000 mennesker kom i arbejde, der kom or-
den i finanserne og vi fik udviklet den offentlige sek-
tor. Det hele gik den rigtige vej på én gang. Det be-
tyder ikke, at det hele skyldtes geniale beslutninger 
fra mig. Men vi fik skubbet udviklingen i en mere 
gunstig retning end i andre europæiske lande.”

Recepten på de gode resultater er en blanding af 
solid forberedelse og politiske visioner.  

”Vi havde en meget klar forestilling om, hvad ap-
paratet kunne. Og så har det at gøre med at være 

forankret i en politisk overbevisning og en økono-
misk faglig indsigt, som vi brugte. Det viste sig at 
virke. Vi gjorde det sgu!”

En upopulær beslutning
Med mere end 40 år i politik er mange beslutninger 
vandret gennem hans hænder. Som en af hoved-
kræfterne i Socialdemokratiet har han også taget be-
slutninger, som ikke var populære. Og hvor par-
terne ikke nødvendigvis var enige om udfaldet. Som 
eksempel nævner han 1992, hvor han sammen med 
en fløj i Socialdemokratiet valgte at vælte Svend 
Auken som formand til fordel for Poul Nyrup. 

”Det var en vanskelig beslutning, som hverken 
var nem eller indlysende, og ikke behagelig på det 
personlige plan. Men den var meget velovervejet. 
Det var en sikker vurdering hos mig af, hvad der 
skulle til, for at man kunne bane vej for et regerings-
skifte. Og så har jeg altid ment, at sagen var vigti-
gere end personen. Inklusiv min egen person. Nogle 
vil måske oversætte det til, at målet helliger midlet. 

Men vi kan sige det på en smukkere måde: Vi er 
ikke i politik for vores egen skyld. Vi er her, fordi vi 
kan yde gavn, og hvis der er en anden personopstil-
ling, der er mere slagkraftig, så må vi prøve den. 
Det kan ikke nytte, at man betragter sig selv som 
født til at være leder i alle situationer og til alle 
tider.” 

Gik af som formand
Overbevisningen om, at man ikke skal være i politik 
for egen vindings skyld, men for sagens, har Lykke-
toft selv demonstreret. Da Poul Nyrup tabte rege-
ringsmagten til Anders Fogh i 2001, overtog Mogens 
Lykketoft formandskabet i Socialdemokratiet. 

Han vurderede, at partiets yngre generation ikke 
var klar til at tage over på det tidspukt. Desuden 
anede han, at kampen for et regeringsskifte ville 
blive en hård omgang. Han ville hellere selv tage et 
eventuelt nederlag på sig, end lade en ny og uprø-
vet kandidat indlede en politisk karrierre med en 
skuffelse. Og fornemmelsen viste sig at holde stik. 
Efter en sej og forgæves valgkamp hen imod stats-
ministerposten, hvor blå blok bevarede magten, 
valgte han at lægge formandskasketten i 2005. 

”Det var min helt egen afgørelse at gå som for-
mand efter valget. Jeg mente ikke, at jeg var den 
bedste på posten for partiet, og heller ikke for mig 
selv. Jeg havde taget kampe nok på det tidspunkt. 
Da jeg tog formandsposten ville jeg prøve at se, om 
jeg kunne bære det igennem, men det gik så tilpas 
dårligt, at jeg ikke syntes, der var grund til at tage 
en omgang til. Det viser jo også, at man ikke skal an-
skue det som en fast bemanding, men som en ar-
bejdsdeling, man hele tiden skal være i stand til at 
justere på.” 

Jeg er meget tilfreds 
med, at jeg stort  

set ikke i de sidste 20-25  
år herinde har hørt nogen  
kollegaer herinde sige, at 
man ikke kunne stole på de 
aftaler, man laver med mig.
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En ting er rollen som 
chef for de ansatte 
på Christiansborg. En 
anden er formandsrol-
len for de andre folke-
tingsmedlemmer. Som 
formand for tinget er 
man langt fra direktør 
for en virksomhed, der 
skal sætte en kurs og 
motivere personalet. 

”Jeg betragter mig nok 
mere som en tillids-
mand, der skal sørge 
for, at deres arbejdsvil-
kår er bedst mulige, og 
at alle får plads.”
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Når det ikke lykkedes ham at bære Socialdemo-
kratiet frem til regeringsmagten, skyldes det i hans 
egen optik mange ting. Anders Fogh var ny og stærk 
og offensiv som statsminister, og de radikale ville 

ikke samarbejde. Og så var 
han måske heller ikke selv 
den bedste mand på posten. 

”Man skal hele tiden vur-
dere, hvad man er bedst til. 
Personligt er jeg meget glad 
for den beslutning. Den op-
stod ikke bare i løbet af et 
kort øjeblik, men stod meget 
klart formuleret for mig.”

Sit livs tale
Samme aften som blå blok 
drak sejrens søde cham-

pagne, holdt Mogens Lykketoft en tale, som er ble-
vet kaldt hans livs bedste. En tale, som mange har 
klandret ham for ikke at holde noget før. Talen fik 
rystet billedet af Lykketoft som udelukkende strateg 
og professionel politiker og viste mennesket bag.

”Der er alt for mange ( ) der beskriver politik som 

en kamp om positioner, der er blottet for holdning 
og indhold. Det bidrager urimeligt til ligegyldighed 
og lede ved det politiske arbejde. Men vi er ikke alle 
sammen store kynikere. Faktisk er vi utroligt mange, 
der har taget det på os, fordi vi brænder for en sag 
og vil forbedre livsvilkårene for mennesker, der har 
brug for en varm hånd og et stærkt samfund,” sagde 
han.

Der er tit også mange forklaringer at ty til, når  
tingene ikke lykkes. Men Lykketoft brugte i neder- 
lagets stund ikke ret meget krudt på at forsvare og bort- 
forklare:

”Kennedy sagde, at sejren har mange fædre, men 
nederlaget er forældreløst. Sådan er det ikke her. 
Jeg har haft lederskabet. Jeg har gjort det så godt, 
jeg kunne. Men resultatet er ikke godt nok. Og det 
påtager jeg mig ansvaret for”, sagde Lykketoft på 
valgaftenen.

”Jeg tror, det først og fremmest lykkedes mig at 
formidle, at politik ikke handler om at få mest mulig 
magt hele tiden. Vi er her, fordi der er en sag, vi 
kæmper for. Og når folk siger, I er her bare for at 
rage magt til jer, så siger jeg, næh. Det er vi ikke. Jeg 
er sikker på, at min livsløn ville have været højere 

LYKKETOFTS FORBILLEDER
Rollemodellerne har været 
mange, men Jens Otto Krag 
var en formand og en stats-
minister, som satte dybe 
spor i den unge Lykketoft. 
”Ham har jeg lært meget af. 
Hvor vigtigt det var, at der 

var en statsminister, der gad tale med mig. At 
formanden var en, som man kunne gå hen og 
snakke med og få gode råd af. Det er en af grun-
dene til at jeg altid, når jeg har haft topposter, 
har prioriteret at gå til møder med de unge og 
aktive. Han har været en stor inspiration.”

FO
TO

: S
CA

NPIX

Folketinget er en meget velfungerende organisation, 
med høj tilfredshed. Personaleomsætningen er meget 
langsom og folk forlader ikke Folketinget frivilligt. Det 
prøver jeg at tilskynde så meget, jeg kan, bl.a. ved at 
holde en god tone og et godt humør.
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og mit livsforløb mere fredeligt, hvis jeg havde  
valgt noget andet.”

Lykketoft smiler og ser skælmsk op et kort 
øjeblik.

”Medierne og de politiske modstandere havde jo 
prøvet at cementere et identisk billede af Mogens 
Lykketoft. Men den tale blev mit livs bedste chance 
for at få ordet og holde det i mere end fem minut-
ter. Der var fuldstændig fri adgang. De holdt bare 
mikrofonen. For en gangs skyld fik jeg lov til at tale 
ud. Og jeg tror, at folk i dag, her ti år senere, har 
fået et andet billede af mig, end de havde dengang.”

Sover som et barn
Mogens Lykketoft har fået en stor vuggegave. Selv 
når bølgerne har gået højt, har han altid kunnet 
lægge sig og sove som et barn, uanset hvor spids- 
belastet situationen har været. 

”Jeg har altid kunnet falde i søvn for politik og 
sagt til mig selv, at hvis jeg ikke kunne, så skulle jeg 
holde op. For den første, nødvendige betingelse for 
at overleve, er at kunne koble af. Ind imellem har 
jeg skullet holde mig vågen i døgndrift. Men det har 
aldrig været et problem, og jeg har ikke været ramt 
af stress som mange andre bliver, fordi de ikke kan 
falde i søvn pga. alt det som går dem på. Selv, da jeg 
havde mine travleste år, kunne jeg sove en halv 
weekend, og så indhente det på den måde.”

Trods det gode sove-
hjerte har omkostnin-
gerne ved at stå forrest i 
feltet været mange. 

”Det er ikke for at be-
klage mig, men du skal jo 
bruge al din vågne tid på 
projektet. Det tager fra alt 
muligt, dine børn, din kæ-
reste, de bøger du vil 
læse, dine venner. Der er 
mange omkostninger.”

På spørgsmålet om 
hvorvidt det politiske liv 
har været prisen værd, tø-
ver Lykketoft ikke. 

”Hvis det ikke er det 
værd, må man gå ud af 
bageriet. Vi er her, fordi 
vi har valgt at være her. 
Det kan man ikke be-
brejde nogen. Men jeg 
kan godt forstå, at mange 
ikke er her så længe ad 
gangen.” 

5
 GODE RÅD FRA 

LYKKETOFT
•  Ledelse handler om 

at få folk til at sam-
arbejde

•  En forhandling 
handler ikke om at 
vinde, men om at 
alle føler sig set og 
hørt

•  Faglig viden og 
menneskelig indsigt 
er alfa og omega

•  Vær åben overfor at 
justere bemandin-
gen, også selvom 
det involverer dig 
selv

•  Lyt til folk på gulvet

Medierne og de politiske modstandere 
havde prøvet at cementere et bestemt 
billede af Mogens Lykketoft, som han 

fik rystet i sin afskedstale fra formands-
posten for Socialdemokratiet. 
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MAKEOVER
SKOLELEDERFORENINGEN ER I FÆRD MED AT FORVANDLE VORES MEDIER I 

FORM OG INDHOLD. SÅ DE BLIVER BEDRE OG FLOTTERE. I FØRSTE OMGANG 

FORENINGENS BLAD, SIDEN DET ELEKTRONISKE NYHEDSBREV OG WEBSITET.

 Stolt, frisk, 
eksklusivt, enkelt og 
mere stramt, med stil, 
udfordrende, overra-
skende, inspirerende, 
skaber sammenhæng, 
udfordrer, er lækkert 
og har overskud. Ord, 
der har været oppe at 
vende i forbindelse 
med relanceringen  
af foreningens blad – 
som du lige NU sidder 
med i hånden, i en NY 
skikkelse.

Folkeskolen har som bekendt lige haft 
200 års jubilæum, og Skolelederforenin-
gen er med sine over 100 år i organisati-
onsverdenen også en ældre sag. Plenum 
er relativ ung i bladverdenen, men dog i 
sit 19. år. Så det er alder, erfaring og ung-
dom, vi har her på én gang. Genkende-
lighed og forandring. Det er skolen og 
selvfølgelig ledelsen af den, der bliver 
formidlet og formet i et nyt magasinlook.

Den åbne forening
Vi håber at medlemmerne vil tage godt 

mod det nye Plenum. Og med ’vi’ menes 
i den forbindelse først og fremmest for-
eningens mediepolitiske udvalg, der er 
nedsat af HB for sammen med sekretari-
atet at følge op på udviklingen og kvalite-
ten af foreningens medier. 

I de sidste par måneder har udvalget 
holdt en række workshops med den nye 
leverandør på layout og tryk, Datagraf 
Communication. Fokus har været forny-
else af arbejde, der er med at balancere 
det at lave bladet (og foreningens øvrige 
medier) med teknik, drift, grafisk tilrette-

læggelse, journalistik, 
foto og illustration 
samt distribution og 
annoncesalg. Uden  
at det må koste for 
meget.

Omdrejningspunk-
tet for bladet er fort-
sat skolelederrelateret 
nyhedsstof, om skole-
reform, ledelsesudfor-
dringer og vilkår, for-
eningens aktiviteter, 
tilbud, politik og hold-
ninger. Og ikke mindst 

hvad der sker lokalt på skolerne og i de 
lokale skolelederforeninger – det nære. 
Det er formidling af ny viden og nye til-
tag, det er også skoleledergruppens fæl-
les interesser og identitet, det handler 
om.

Men det er mere end det. Lige så lidt 
som skoler og kommuner er isolerede 
enheder, er foreningen og dens medlem-
mer det. Så i bladet vil vi hente inspira-
tion ind på egen banehalvdel, for at man 
kan spejle sig i andre ledere, iagttage an-
dre måder at udøve ledelse på. Det sker 

Af Michael Diepeveen
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fx ved, at coverhistorien vil være med le-
derprofiler fra forskellige arenaer – fra 
politik, erhvervsliv etc. På samme måde 
har vi fået eksterne ’kapaciteter’ til frem-
over at skrive klummer i bladet.

I vores egen verden vil vi som nævnt 
prioritere skoleledere og skoleledelse, og 
vi vil spænde over medlemsgruppen, så 
godt vi kan. For der er øverste skolele-
dere og mellemledere, tjenestemandsan-
satte såvel som overenskomstansatte 
samt mindre ledergrupper i og omkring 
folkeskolen. Der er spredning i køn, al-
der, geografi og stillingstype. Og vi skal 
paletten rundt.

Når vi nu er ved form, farve, layout, 
visualitet og kreativitet er tanken med 
det nye blad at højne foto- og illustrati-
onssiden. Kvaliteten skal simpelthen 
være højere, både i beskaffenhed og på 
den måde billederne bruges i kontekst. 
Der bliver flere closeupfotos, nogle 
gange forenklet i s/h eller ved at kontra-
sterne blødes op. Ny illustrator, nyt for-

mat, ny typografi er kommet til, og gene-
relt komponeres udseendet mere stramt. 
Så vi er ikke helt gået fra koncepterne.

Bladet skal være flot og tåle at ligge 
fremme. Artikler og indhold bliver søgt 
bygget op i flere lag med flere indgange 
med boxe, fakta, særlige præciseringer 
mv., der fanger interessen. Rent redakti-
onelt prøver vi at være mere modige. 
Man må gerne ’stikke sig’ lidt på forenin-
gens medier. Det skal ikke være en blød 
konsensusgrød; foreningen vil have me-
dier med kant og klare budskaber. 

Digitale og sociale medier
I forandringsprocessen og på de work-
shops, der har været gennemført, er de 
strategiske formål med foreningens me-
dier og hvad det er for en identitet, man 
gerne ser sig i, blevet vendt. På samme 
måde er medlemmernes medieforbrug 
blevet vendt og deres behov fremadret-
tet blevet analyseret. 

Bladmediet giver mulighed for fordy-

belse og bredde, men har slet ikke den 
aktualitet, som foreningens hjemmeside 
og nyhedsbrev har. Derfor skal disse me-
dier i høj grad også prioriteres. Websitet 
har potentiale til at blive mere funktionel 
og logisk opbygget og kan med nyheds-
brevet Plenum+ formidle redaktionelle 
historier. Begge dele skal tillige have en 
virtuel makeover. I medieplanlægningen 
skal stoffet kunne bevæge sig på tværs af 
platforme og skabe synergi.

Sidst om de sociale medier. Taler man 
’breaking news’ er det efterhånden her 
det sker, og derfor skal udviklingen for-
eningens medier og øvrige kommunika-
tion i form og indhold spille tæt sammen 
tilstedeværelsen på de platforme, særligt 
Facebook og Twitter, hvor foreningen 
har gjort sin entré. Så det medieudvik-
lingsarbejde ligger altså foran. Selv bør 
DU også tweete med! 

Ny vidensportal for  
skoleledelser på EMU.DK
For skoleledelser består inspirationsmaterialet blandt andet af: 
• Publikation om ledelse af den nye folkeskole – de syv 

ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger 
• Værktøjer til arbejdet med kvalitetsrapporter og selvevaluer-

ing af skolens arbejde med at udfordre alle elever 
• Forskningsrapporter om pædagogisk ledelse, arbejdet med 

Fælles Mål i praksis samt kompetenceudvikling 
• Artikler om inkluderende læringsmiljøer, teamsamarbejde mv.

Læs mere om materialet til skoleledelser på 
www.emu.dk/omraade/gsk-ledelse



Mentorer
Med en donation fra Trygfonden 
er foreningen Teach First Dan-
mark ved at etablere et nyt læ-
rerfagligt mentorkorps i folkesko-
len.

Mentorkorpset vil fra sommeren 
2015 bestå af lærerfaglige men-
torer, som hver på fuld tid er 
mentor for 10-15 lærere i Teach 
First Danmark-programmet, der:

•  Observerer og giver feedback 
på undervisningen for at ud-
vikle lærerens evne til at gen-
nemskue elevers læringsstile 
og benytte didaktiske værk- 
tøjer.

•  Løbende sparrer med både læ-
rer og ledelse om succeser og 
udfordringer i hverdagen.

Teach First Danmark er en orga-
nisation, som hjælper skoler med 
at rekruttere lærere i fag, som de 
har svært ved at dække, ved at 
engagere fagligt dygtige nyud-
dannede fra universitetet. 

Se http://teachfirst.dk/partnerskole

NOTER

WORKAHOLIC
Folk, der arbejder meget, er i risiko for at oparbejde 
et stort alkoholforbrug. Det viser et nyt finsk studie, 
der berører hele 333.000 medarbejdere i 14 lande.

Har du en arbejdsuge på mere end 48 timer, har du 
13 % større risiko for at drikke mere alkohol end kol-
leger, der har en arbejdsuge på mellem 35-40 timer.

Ifølge studiet er der ingen forskel på mænd og kvinder, ligesom alder eller  
socialøkonomisk baggrund heller ikke spiller en rolle i forhold til den øgede  
risiko for at få et stort alkoholforbrug ved lange arbejdsdage. 

For en del kan det øgede alkoholforbrug fungere godt i forbløffende lang tid. 
Men langsomt skal der større og større mængder til. Surprise.

Men da det kan ende med ineffektivitet, øget fravær og deroute, er det vig-
tigt at være opmærksom på risikoen.

Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø

FAKTORER  
I SKOLE- 

UDVIKLING
OECD slår fast, at 
der er evidens for, at 
syv faktorer spiller 
en central rolle i for-
bedring af skoler og 
uddannelse, trods de 
forskningsmæssige 
mangler. Det er:

1.  investering i un-
dervisning og læ-
rere

2.  at sætte høje 
standarder for alle 
studerende

3.  at bruge data til at 
følge studerendes 
fremskridt

4.  kompetence- 
udvikling af de 
personer, der  
arbejder med  
uddannelses- 
processen

5.  at anerkende sko-
leledelsens afgø-
rende rolle

6.  at støtte dårligt 
stillede elever og 
skoler og

7.  at sikre, at der er 
forståelse og op-
bakning til tiltag 
hele vejen rundt.

BEKYMRING
Dagbladet Politiken har spurgt 1000 danskere godt fordelt på alder, køn og 
geografi: Hvilket problem er det vigtigste, Danmark står overfor lige nu? Her 
de 5 topscorere:

Udlændinge   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22 %
Arbejdsløshed   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20 %
Terrorisme� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12 %
Økonomi   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10 %
Velfærdsstaten  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 %
Undersøgelsen er foretaget før terrorangrebet i København. Og det kan  
bemærkes, at folkeskolen ikke blandt bekymringerne. Den er heller ikke 
blandt folks 10 største bekymringer.

REFORM
Skolelederforeningens formand Claus Hjort-
dal har 21. januar i en kronik i Jyllands Po-
sten peget på tre forhold, der har betydning 
for at få succes med skolereformen: 

1)  Det tager tid at reformere skolen og forme 
de nye generationer.

2)  Folkeskolen er vores alles skole, og vi skal 
alle være med til løfte den.

3)  Det er nødvendigt med frihed til at løse 
opgaverne bedst muligt. Skolelederforenin-
gens formand opnåede endda den ære at 
blive tegnet som illustration – karikatur? 

Illustration: Rasm
us S. H

øyer 
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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
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SELVSTÆNDIGHED 
ER VEJEN FREM
FRIE SKOLERS LEDERE BLEV HÅRDT RAMT AF LÆRERLOCKOUTEN I 2013, 

MEN NU ER LEDERFORENINGEN PÅ OMRÅDET PÅ VEJ TIL AT OPNÅ DEN 

FRIHED FRA LÆRERNES ORGANISATION, DER FORVENTES AT SIKRE 

SAMLING OG FAGLIG STYRKE.

Af Jan Kaare  En fremtidig udvikling kan 
gøres anskuelig ved at opstille to scena-
rier: Det foretrukne og det frygtede. For 
lederne af frie skoler ser det foretrukne 
scenario med Rud Nielsens ord sådan 
her ud:

”Den gode udvikling fører til, at vi bli-
ver løsrevet fra de frie skolers lærere og 
at vi får et godt samarbejde i LC Leder-
forum. Det vil give os mulighed for at 
hverve flere medlemmer, så der i fremti-
den kun vil være en lederforening på  
vores område.”

Det frygtede scenario venter formand-
en for Frie Skolers Ledere lidt med.  
For at forstå hvorfor, kommer der her  
en forklaring:

Hvor Skolelederforeningen nærmest 
organiserer alle ledere i folkeskolen, er 
det formentlig kun 60 procent af lederne 
af frie grundskoler og efterskoler, der er 
organiserede. Da der i alt er tæt på 1200 
ledere, betyder det bl.a., at der svæver 
400-500 uorganiserede ledere rundt. 

Det samme billede gør sig gældende 
på lærerområdet og de lave organisati-
onsprocenter kan ses som udtryk for et 
grundtræk. Ledere og lærere i de frie 
skoler har ikke alle steder haft et stærkt 
incitament for at være medlem af en fag-
lig forening, fordi det at være tilknyttet 
en fri skole af nogle betragtes som et 
kald. Det er også i nogle situationer ble-
vet mødt med mistillid at melde sig ind i 
en organisation, hvis mål var at varetage 
arbejds- og lønforhold.

Det andet scenario
Formanden for Frie Skolers ledere Rud 
Nielsen mener klart, at de mange uorga-
niserede stiller lederne på området 

svagt. Det samme gør det, at der er to 
faglige foreninger: Frie Skolers Ledere, 
FSLedere, som Plenum besøger her – og 
så Ledere i Frie Skoler, forkortet LIFS. 

Sidstnævnte lægger ikke skjul på, 
hvorfor den eksisterer. Som der står på 
foreningens hjemmeside: ”Skoleledere 
på alle niveauer i efterskoler, friskoler, 
lilleskoler og privatskoler kan bedst sikre 
deres rettigheder, så som løn, ferie og 
bonus, gennem en forening, der kun va-
retager skoleledernes interesser. Det er 
præcis sådan, vi arbejder hos LIFS. Vi  
repræsenterer kun skolelederne, og ar-
bejder til enhver tid målrettet på at  
optimere skoleledernes rettigheder  
og arbejdssituation. Vi garanterer, at  
vi aldrig skal gå på kompromis med  
vores medlemmers rettigheder og ar-
bejdsvilkår i forhold til skolelærerne.”

”Den alternative forening er 10 år gam-
mel, og oplyser pt. et medlemstal på 
130,” siger Rud Nielsen. ”Vores forening 
har fem gange så mange, så vi er de 
store, men under alle omstændigheder 
er det en ulempe og en hindring for at 
opnå de bedst mulige resultater, at le-
derne er splittet op på to foreninger.”

Dermed er vi nået frem til det frygtede 
scenario: ”Hvis lederne i de frie skoler 
bliver fastholdt i den nuværende situa-
tion, kan det føre til, at vores forening 
får halveret sit medlemstal, og at der bli-
ver etableret en ny forening, eller at den 
alternative får vind i sejlene. Det vil være 
til stor skade for alle ledere af frie sko-
ler,” siger Rud Nielsen.

Situationens dilemma 
Formanden har ellers et optimistisk syn 
på den faglige fremtid for de frie skolers 

1.200

720
590

130

Ca.

Antal skoleledere 
på frie skoler

Antal  
organiserede

Frie Skolers 
Ledere

Ledere i  
Frie Skoler

FRIE FUGLE

Tallene bygger på oplysninger fra Frie 
Skolers Ledere og Ledere i frie Skoler.
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ledere. Derfor peger han på det fore-
trukne scenario som det mest sandsyn-
lige, men der er en væsentlig forudsæt-
ning: Den igangsatte proces, hvor parter- 
ne i Lærernes Centralorganisation, LC, 
diskuterer, hvordan lederne på det stats-
lige og kommunale område kan blive 
selvstændiggjorte, skal føres igennem 
med positivt resultat.

”Det er afgørende, fordi det er den 
eneste måde, at vi kan bevare tilknytnin-
gen til LC Lederforum og dermed for-
handlingsretten. Vi skal fortsat sikre 
medlemmerne indflydelse på, hvordan 
deres løn- og arbejdsvilkår fastlægges. 
Det kan vi ved at være med til at for-
handle med arbejdsgiversiden. Men i 
øjeblikket kan det kun lade sig gøre, hvis 
vi organisatorisk er knyttet sammen med 
lærerne på de frie skoler. Det er en 
uholdbar situation, som forhandlinger i 
LC hen over foråret skal ændre,” siger 
Rud Nielsen.

Det er en del af den historiske arv, at 
skoleledere er i samme faglige organisa-
tion som lærerne på deres område. Ud-
gangspunktet var samme uddannelse, 
professionsstolthed m. m., som ledere 
og lærere har til fælles, og hvor lederne i 
mange år indtog rollen som fremmeste 
blandt ligemænd og traditionelt set ikke 
har været egentlige arbejdsgivere.

Sådan er det ikke længere – og Frie 
Skolers Lederforening er den lederorga-

nisation i LC, der er kommet længst i forhold til at gøre sig fri 
af sin lærerorganisation, hvilket hænger sammen med lærer-
lockouten i 2013.

”Da lockouten er ved at være slut, melder vi 
ud, at lederne skal skilles fra lærerne, og at det 
ikke er til diskussion. Det valgte lærerne at 
tage positivt op. De syntes, at det var ærgerligt, 

”Det er i vores øjne bedre at blive i en sammenhæng 
sammen med andre ledere på skoleområdet end at 
slutte os sammen med ledere af plejehjem og politi. 
Det er der vi har et fagligt fællesskab,” siger Rud 
Nielsen, formand for Frie Skolers Ledere.

FSL

FS- 
LEDERE

LIFS

LC

LC- 
LEDER-
FORUM

Lærernes Centralorganisation 
(Centralorganisation med 
forhandlingsret på  
undervisningsområdet.)

Underviserledernes  
ledergruppe i LC

Ledere i frie Skoler  
(Den lille lederforening.)

Frie Skolers Ledere  
(Den store lederforening.)

Frie Skolers Lærerforening 
(Organiserer lærere og ledere 
på frie grundskoler skoler og 
efterskoler.)

FORKORTELSER

men Uffe Rostrup, formanden for Frie 
Skolers Lærerforening, havde den hold-
ning, at medlemmer, der ikke ønskede at 
være i foreningen, ikke skulle tvinges til 
det. Det har han holdt fast i hele vejen 
igennem, og Frie Skolers Lærerforening 
har hjulpet os med løsrivelsesproces-
sen,” fortæller Rud Nielsen.

Når Frie Skolers Lederforening var  
så sikre på retningen i 2013, skyldes  
det økonomi og udmeldinger. Efter  
lockouten skulle lederne af frie skoler 
være med til at betale lærernes konflikt, 
selv om de havde kæmpet for at holde 
skolerne i gang. Det ville mange ikke. 
Over 100 medlemmer meldte sig her  
og nu ud af Frie Skolers lederforening, 
og resten besluttede på foreningens  
kongres at rive sig løs.

”Vi vil aldrig kunne komme i samme 

Hvorfor går vi 
ikke bare i gang 

med at danne en stor 
samlet lederforening på 
skoleområdet? Det er et 
oplagt spørgsmål, men 
på nuværende tids-
punkt synes vi, det er 
ekstremt vigtigt, at le-
derne på de frie skolers 
område bliver hørt. Det, 
er vi på nuværende 
tidspunkt usikre på, vil 
være tilfældet, hvis vi 
var en lille del af en stor 
forening.” 

Rud Nielsen, Formand for Frie Skolers Ledere
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LC-LEDERFORUM
Det fælles forum under Lærernes Centralorga-
nisation, som varetager ledernes interesser 
blandt andet i forbindelse med overneskomst-
forhandlinger. En forening kan pt. kun være med 
i LC-Lederforum, hvis den er med i en basisor-
ganisation i Lærernes Centralorganisation.
Medlemmer af LC-Lederforum:
•  Skolelederforeningen
•  Frie Skolers Ledere 
•  Uddannelseslederne
•  Ledersektionen i Handelsskolernes  

Lærerforening.

situation igen, fordi læ-
rerne og lederne har 
hver sin konfliktkasse, 
men vi skal organisato-
risk også have hver vo-
res forening,” siger Rud 
Nielsen.

Relativt ene på 
området
Et er at nå i mål i for-
hold til LC, noget andet 
at få medlemstallet i vej-
ret. Har traditioner og 
holdninger flyttet sig så 
meget, at medlemmerne 
af den alternative for-
ening og de mange 
udenfor vil melde sig 
ind i den store forening 
på området?

”Det tror jeg,” siger 
Rud Nielsen. ”Vi er i løbende forhandlinger med 
LIFS, og uden at sige for meget regner jeg med, at 
der på sigt kun er én forening. Da de 130, der 
meldte sig ud i 2013, tog skridtet, fordi vi var en del 
af Frie Skolers Lærerforening, og da vi ikke vil være 
det i fremtiden, regner jeg med, at de melder sig 
ind igen, men der er en forudsætning. Både for at 
tiltrække flere medlemmer og for at yde en bedre 
service til vores nuværende medlemmer skal vi til at 

Vi kunne samar-
bejde med de an-

dre lederforeninger om 
projekter som det gode 
skolelederliv, og vi kunne 
samarbejde om udvikling 
af ledelsesværktøjer. Det 
ville være fjollet, hvis vi la-
ver det på vores område, 
hvis vi lige så godt kunne 
samarbejde

Rud Nielsen, formand for Frie Skolers Ledere
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Lederne får 
egen kreds i 
Frie Skolers 

Lærerforening.

Den alterna-
tive lederfor-

ening LIFS bli-
ver oprettet.

Frie Skolers Ledere får eget 
sekretariat i Risskov, hvor 
Frie Skolers Lærerforening 

også har sit sekretariat.

 130 melder sig 
ud af FSLedere i 
forbindelse med 
lærerlockouten.

FSLederes se-
kretariatet 

flytter til Kø-
benhavn.

gribe vores arbejdsopgaver anderledes an. Det er vi 
allerede begyndt på,” siger foreningsformanden.

Det sidste hentyder til, at foreningen groft sagt 
indtil nu har brugt 90 procent af energien på 10 
procent af medlemmerne. Dem der er løbet ind i 
ansættelsesmæssige problemer. Fremover vil man 
lægge mere vægt på at have gode tilbud inden for 
ledelsesudvikling og andre faglige emner med appel 
til de mange medlemmer. Det skulle gerne virke  
tiltrækkende også på de indtil dato uorganiserede.

Rud Nielsen peger også på, at der er områder, 
hvor det kunne være en fordel at samarbejde med 
de andre lederorganisationer under LC: ”Vi er fx re-
lativt ene på vores område om at tilbyde lederud-
dannelse, og vi vil rigtigt gerne være med til at sam-
arbejde tættere med skoleforeningerne, fordi vi har 
mange fælles faglige interesser. Jo flere udbydere, jo 
flere kurser kan der gennemføres.” 
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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- 
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POPULÆRT 
PARTNERV♥LG
LEDERE I STORT SET ALLE AFSKYGNINGER ER POPULÆRE PARTNERE FOR SKOLELEDERNE, 

SOM ISÆR FORETRÆKKER EN PARTNER INDEN FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET 

Af Miriam Lykke Schultz

 Ledere er lykken for skolelederne. Om det er le-
dere i det offentlige eller private, i større eller mindre virksom-
heder, er lederne et attraktivt partnervalg for skolelederne. 

Hver 8. skoleleder i parforhold har fundet en leder som kæ-
reste eller ægtefælle. Det viser en særopgørelse fra Danmark 
Statistik for magasinet Plenum.

Lederpar kan have flere fordele, mener lektor og forsker  
i arbejdsmarked og køn på Roskilde Universitetscenter, Karen 
Sjørup.

”Partneren har kendskab til de ledelsesmæssige krav og  
forventninger, og hvis man kan bruge hinanden som sparrings-
partnere og udnytte hinandens styrker, så kan forholdet lige-
frem være befordrende for karrieren,” siger Karen Sjørup.

De attraktive lærerinder 
Flere kvindelige skoleledere end mænd ser ud til at have fået 
øjnene op for fordelene ved at falde for en anden chef. Næsten 
hver femte kvindelige skoleleder har fundet sammen med en 
leder, mens det kun gælder for hver tiende af de mandlige sko-
leledere. Begge køn er dog enige om, at de også foretrækker en 
kæresten eller ægtefælle, der arbejder inden for undervisnings- 
området.

Her er både skoleledere og lærere i høj kurs. Men der er en 
forskel i, hvem de mandlige og kvindelige skoleledere foretræk-
ker at danne par med.

Hver tiende af de kvindelige skoleledere har slået pjalterne 
sammen med en anden skoleleder, hvilket gør skolelederne  
til deres foretrukne partnere. Det gælder kun for fem procent  
af de mandlige. I stedet har næsten hver fjerde af dem set lyset 
i en skolelærer. 

Maskulinitet er en styrke 
Der er flere forklaringer på, at det især er mandlige skolele-
dere, der kærester lærerinden, mener Karen Sjørup.

”Typisk har parret allerede mødt hinanden på seminariet el-
ler som lærerkolleger. Når der er en tendens til, at det oftere er 
manden, der bliver skoleledere, skyldes det nogle mekanismer 
i fag med overvægt af kvinder, som gør at mændene automa-
tisk bliver ’båret opad’ i hierarkiet, fordi deres kvindelige kolle-
ger forventer det af dem,” forklarer kønsforskeren, på bag-
grund af en europæisk undersøgelse om mænd i kvindefag.

”Mænd har i højere grad fået jobbet på baggrund af deres 
maskulinitet, der i sig selv bliver anset som en afgørende kvali-
tet i lederrollen. Kvinderne har gerne adskillige lederkurser og 
efteruddannelse på bagen, før de kommer i betragtning.” 

Flere kvindelige singler 
Den typiske kvindelige skoleleder er en powerkvinde med stor 
selvbevidsthed, der samtidig ser ud til at ligge under for en kul-
turel tilbøjelighed til at gifte sig med mænd, som kan mere end 
dem selv, forklarer Karen Sjørup. 

”Kvinder danner traditionelt par ’opad’ i hierarkiet. Når 
mænd samtidig har en tendens til at gifte sig ’nedad’, ind-
skrænker det unægtelig feltet af tilgængelige mænd for de kvin-
delige ledere”, siger hun.

Skoleledere er generelt et populært partnervalg. Ser man på 
gennemsnittet af skolelederne er næsten ni ud af ti i et forhold, 
mens det hos alle faggrupper kun gælder for to ud af tre. 

Samtidig er der stadig større attraktionsværdi for en mand i 
at være leder, end der er for en kvinde. Særopgørelsen viser, at 
mens mindre end hver tiende af de mandlige skoleledere er 
alene, er hver femte af kvinderne single. 
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ANTAL SKOLELEDERE KVINDER OG DERES PARTNERE Uden for arbejdsstyrken

Ledelse af hovedaktiviteten inden for 
undervisningsområdet

Undervisning på grundskoleniveau, 
(børn, 1.-10. klasse)

Undervisning på gymnasialt niveau

Ukendt

Administrativ ledelse i den offentlige sektor
Øverste administrerende virksomhedsledelse

Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)

Salgsarbejde (agenter)
Arbejdsløse

Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder

Chef- og direktionssekretærarbejde

ANTAL SKOLELEDERE I ALT OG DERES PARTNERE
Undervisning på grundskoleni-
veau, (børn, 1.-10. klasse)

Uden for arbejdsstyrken

Ledelse af hovedaktiviteten inden 
for undervisningsområdet

Ukendt

Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner

Undervisning på gymnasialt niveau

Pædagogisk arbejde

Chef- og direktionssekretærarbejde

Kontorarbejde

Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder

Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
Arbejdsløse

Specialpædagogisk arbejde
Administrativ ledelse i den offentlige sektor

Arbejdsløse

ANTAL SKOLELEDERE MÆND OG DERES PARTNERE

Undervisning på grundskoleniveau, 
(børn, 1.-10. klasse)

Uden for arbejdsstyrken

Ledelse af hovedaktiviteten inden 
for undervisningsområdet

Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner

Ukendt

Pædagogisk arbejde

Undervisning på gymnasialt niveau

Almindeligt kontorarbejde

Chef- og direktionssekretærarbejde

Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder

Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
Specialpædagogisk arbejde

Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
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 ”Der kan godt gå meget kol-
lega-kollega i vores forhold. Men vi ser 
det som en fordel, at vi kan få taget hul 
på det, der fylder med det samme frem 
for, at vi skal vente på, at vi har et møde 
med vores egne kolleger,” siger skole- 
leder på Skæring Skole Anne Schwartz. 

Hun er gift med Torben Jensen, der  
er skoleleder på Gammelgaardskolen.

Begge forsikrer, at de godt kan tale  
om andet end skoleledelse, men: 

”Det optager os meget at være så 
dygtige til vores fag som muligt. At gøre 
en forskel i den opgave, vi er sat i,”  
siger hun. 

Hinandens inspiratorer
De to mødte hinanden på Aarhus Lærer-
seminarium da Anne Schwartz var 25 år 
og Torben Jensen 28. Selvom det ikke 
var målet, at de begge to skulle blive sko-
leledere, er det heller ikke helt tilfældigt, 
at de blev det, mener hun.

”Vi ønsker begge at være ambitiøse 
med de ting, vi er i gang med. Vi har al-
tid været meget optaget af skoleudvik-
ling, og det har drevet os ud af nogle 
tangenter på de skoler, vi har været 
ansat.” 

Anne Schwartz blev pædagogisk leder 
for 12 år siden, umiddelbart efter blev 
Torben Jensen viceskoleleder. Senere 
blev Torben skoleleder, og derefter blev 
Anne skoleleder. 

”Vi har gået sporene meget parallelt 

med hinanden, og dybest set har vi nok 
inspireret hinanden hertil, hvor vi er i 
dag”, mener hun.

Gensidig sparring 
Der er store fordele ved at være i det 
samme erhverv, mener parret. 

”Vi kender hinandens verden. Vi ken-
der problematikkerne og de forskellige 
krydspres, man sidder i som skoleleder, 
så vi zoomer ret hurtigt ind på den sam-
me kanal og kan dermed hjælpe hinan-
den,” siger Torben, og bliver suppleret  
af sin hustru.

”Det kan være mangeartede konflikter 
i vores hverdag. Eller det kan være ud-
viklingsprojekter og implementering af 
ny skolereform. I alle de sammenhænge 
er det rart at have en sparringspartner, 
som kender én godt og ved, hvad der er 
på spil.”

Forskellighed gør stærk 
Deres største styrke ligger i deres forskel-
lige ledelsestilgange, fordi de supplerer 
hinanden godt, mener Anne Schwartz. 

”At vi har taget forskellige afsæt til at 
blive skoleleder, har givet os forskelige 
ledelsesprofiler,” siger hun.

Torbens baggrund som viceskoleleder 
og tillidsmand giver ham et stort strate-
gisk overblik, for eksempel når det gæl-
der det arbejdspolitiske. 

”Der skal jeg lige have vendt og drejet 
det nogle flere gange, og så er det en for-

del, at jeg kan komme til Torben og få 
det skåret ud i pap”. 

Omvendt mener Torben Jensen at 
Anne Schwartz med sin baggrund som 
pædagogisk leder, gør hende god i nogle 
af de situationer, som kan være vanskeli-
gere for ham. 

”Det kan for eksempel være konflikter, 
som fylder meget. Her er Anne hurtig til 
at finde en løsning, som giver god me-
ning for alle parter, og så føler jeg mig 
hjulpet.”

Kærlige konkurrenter 
Men der er også en bagside ved at være  
i det samme fag. 

”Hvis Torben kommer hjem og har 
klaret noget, som jeg ikke selv har nået 
endnu, kan jeg godt blive presset og 
tænke, at nu skal jeg også i gang. På den 
måde kan vi godt komme til at lægge et 
pres på hinanden. Det er lige før, der 
kan gå lidt konkurrence i det. Det kan 
godt være hårdt,” mener Anne Schwartz. 

Derfor øver parret sig i at være op-
mærksomme på, at der også er andet, 
der skal fylde i deres liv.

”Nogle gange beslutter vi os for, at vi 
ikke må snakke mere arbejde, eller også 
har vi nogle børn, der minder os om, at 
det er ved at være nok. Det er meget 
godt at have sådan nogle smagsdom-
mere, der står på sidelinjen og fortæller 
os, at der også er andet i livet end ar-
bejde,” siger Anne Schwartz. 

Af Miriam Lykke Schultz

HJEMME HOS SKOLELEDERPARRET I AARHUS BLIVER DER DISKUTERET SKOLEUDVIKLING I 

BÅDE SOFAHJØRNET OG OVER MIDDAGSBORDET. DEN KOLLEGIALE SPARRING HJÆLPER DEM 

TIL AT BLIVE BEDRE SKOLELEDERE, MEN KAN OGSÅ TAGE OVERHÅND, MENER PARRET.

”VI ER HINANDENS  
BEDSTE SPARRINGSPARTNERE” 

28 plenum – mar. 2015

kærlighed – fortsat



Varenr. 820714

Merano  
kontorstol

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

Viking hæve/
sænkebord
Varenr. 850882 

ElektronikKontorartikler Husholdning ForfriskningerMøbler LagerElektronik

Tilbuddene gælder til den 31. marts 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. / Uge 10

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,-

Uge10_Skolestart.indd   1 20-02-2015   08:40:48



FREMTIDENS 
SKOLE
KØBMANDSKAB, DIGITALISERING, NATURLÆRE, ROBOTTER, 

PLIGT OG LYST … DER ER RIGTIG MANGE INGREDIENSER, DER 

SKAL MED I DEN GODE SKOLE NU SOM FREMOVER

Af Torben Svane Christensen  •  foto privat/shutterstock

 I 2014 har vi fejret skolens 200 års jubilæum. Der har været en masse skuen 
tilbage, men hvad med fremtiden? Den kan man som bekendt kun spå om, men det er 
vel også tilladt at filosofere lidt og komme med ideer og ønsker til de kommende års 
skole. Måske går de i opfyldelse. 

PLENUM har bedt en række professionelle på meget forskellige områder give et ind-
spark til, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud. 

MARTIN THORBORG, IVÆRKSÆTTER:
Alt hvad man skulle lære 
skulle have et formål. Jeg 
ville gerne have et nyt fag 
indført: Købmandskab. Her 
skulle eleverne beslutte sig 
for at sælge en vare. Det 

kunne være morgenbrød, som de skulle 
sælge ved den lokale station.

Først skulle de undersøge, om der var et 
marked for det ved at interviewe de rej-
sende. De skulle gå i banken med en forret-
ningsplan og låne penge til projektet. De 
skulle finde ingredienser og finde det sted, 
hvor de kunne få det til den laveste pris. De 
skulle fremstille brødet. De skulle lave mar-
kedsføring i form af flyers, og når de havde 
solgt varen, skulle de undersøge, hvor de 
kunne få de højeste renter for overskuddet.

På den måde blev alle fagene inddraget. 
Det er sjovt at lære, når man har et formål, 
og eleverne ville møde udfordringer ude i 
virkeligheden, som de skulle forholde sig til.

MIRANDA WERNAY DAGSSON,  
FORMAND FOR DANSKE SKOLEELEVER:

Reformen lægger grundlaget for den skole, jeg ønsker 
mig i fremtiden. Der skal være vægt på det digitale og 
på fagligheden. Det skal være sejt at være god til noget, 
og det skal være sejt, hvis man møder op til tiden hver 
eneste dag. Jeg tror, at fremtidens skole vil byde på 
mere spændende undervisning. Vi vil som elever få 

flere valgmuligheder og en større valgfrihed. I det hele taget vil der 
være en større sammenhæng mellem det, vi lærer og den virkelighed, 
som vi skal ud i bagefter.

JENS GALSCHIØT, SKULPTØR:
Jeg hadede at gå i skole i 50’erne. Jeg var et damp-barn, 
der fik tæsk af lærerne. Når jeg taler med børn i dag, så 
siger de, at de godt kan lide at gå i skole. Det er rigtig 
godt at høre, men lige nu er jeg bange for, at det igen 
ender med, at børnene ikke kan lide at gå i skole. Det 
ser ud til, at energien er ved at sive ud af lærerne. Og 

det er jo den, der skal drive værket …
Jeg har tre elever, der kommer her på mit værksted og bliver undervist 

af en lærer. Elever der har det svært med at gå i skole. De bliver under-
vist 1/3 del af tiden, og så arbejder de resten af tiden på værkstedet. Det 
er frivilligt, om de vil komme her, men de møder op. Det handler for 
mig om at se mennesker som ressourcer og ikke som en belastning. Det 
er engagement, der interesserer mig. Grunden til, at folk bliver stressede 
er, at de bliver pålagt at gøre noget, som de ikke har lyst til.

krystalkuglen
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PHIE AMBO, FILMINSTRUKTØR:
Der skal ske noget! Vi skal som samfund omlægge vo-
res forbrugsmønster, og det skal leges ind i vores 
børn. Vi kan lære af naturen og dens cirkulære syste-
mer. Det kan vi bruge i mange andre sammenhænge. 
Lige nu er der stor fokus på boglig faglighed. Det tror 
jeg, at vi kommer til at gå væk fra i fremtiden. Vi kom-

mer til at fokusere på opfindsomhed og innovation. Social intelligens 
er vigtig – vigtigere en kognitiv intelligens. 

Al den fokus, der er på at forberede børnene på et konkurrence-
samfund, gør os ukonkurrencedygtige.

CLAUS HJORTDAL,  
FORMAND FOR  
SKOLELEDERFORENINGEN:

Der er tre områ-
der, jeg vil pege 
på, som er foran-
dringsmarkører for 
mig. Kreativitet bli-
ver en væsentlig 

faktor. Jeg tror, at fremtiden bliver 
mulighedernes samfund. Det kræ-
ver en krøllet hjerne, en skæv tan-
kegang samt en kritisk tilgang til 
tingene.

Den anden ting er fagligheden. 
Jeg tror, at den menneskelige 
hjerne har ubegrænsede mulighe-
der for læring. Måske er det slet 
ikke nødvendigt med faglige færdig-
heder i læsning og regning. Jeg tror, 
at det i højere grad kommer til at 
handle om faglighed i forhold til at 
håndtere det digitale. Og det er 
netop den tredie markør. De digi-
tale muligheder. 

Vi kommer se en helt anden  
form for læring. Både når det  
drejer sig om læring på afstand, 
måske et konstant læringsrum  
mellem lærere og elever og i  
forhold til de elever, der har  
det svært.

STEFAN KVAMM  
MEDSTIFTER AF PROJEKT MUSIKSTARTER

Vores børn bliver bedre til at lytte, lære og udtrykke sig, hvis de har musik i de-
res liv. Jeg bifalder, at der er sat fokus på bevægelse i folkeskolen. Jeg håber, at 
musikken også bliver dyrket mere og på nye måder med den nye reform. 

For musikopfattelsen er ude af vater i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig, at 
man i højere grad så på musik, som man ser på sport. Som noget, der giver me-
ning i sig selv. Lige meget om der er publikum, seere eller pladekontrakt i det. 

Lige meget om der er penge i det. Musik er dannende og er en væsentlig del af vores kulturarv 
og en oplagt indgang til bedre at forstå verden omkring os. 

Jeg arbejder på at få Musikstarter-aktiviteter bredt ud til hele året og få lavet kommunale part-
nerskabsaftaler. Jeg håber på sigt at komme i dialog med folkeskolen og i et samarbejde give ele-
verne nye oplevelser og ny læring med musikken. PS: Projekt Musikstarter har til formål at øge 
børn og unges interesse for musik. 

MARIANNE STENTEBJERG,  
CHEF FOR SKOLE OG UDDANNELSE I HOLBÆK KOMMUNE

Vi skal i højere grad end i dag tage livtag med digitali-
seringen. Det er en voksende platform til øget læring. 
Digital ledelse bliver et mantra for skoleledere. Det 
kommer til at give nye muligheder for feedback og at 
være tæt på de ansatte uden at være fysisk tilstede. Le-
derne vil kunne nå længere ud med deres budskaber.

Jeg tror også, at robotteknologien vil udvikle sig, så skolen i fremti-
den kan bruge robotter til at understøtte den enkelte elev. Men det 
skal være i et sammenspil med den nære relation mellem elev og lærer 
og pædagog. Folkeskolerne bliver udfordret af friskolerne, og jeg tror, 
at de kan lære noget af det, som jeg vil kalde ”det gode værtsskab”, 
hvor forældre og borgere bliver en del af skolen. Det synes jeg faktisk, 
at det kommunale skolevæsen skal have som ledestjerne. Samtidig 
med at skolerne bliver en del af et større fællesskab med andre skoler 
og erhvervslivet.

FO
TO

: J
AC

O
B 

N
IE

LS
EN

plenum – mar. 2015 31



LEDELSE AF 
INKLUSION
VIDEN – OG ADGANGEN TIL DEN – ER DEN VIGTIGSTE RESSOURCE, NÅR MAN 

ARBEJDER MED INKLUSION. DET VISER ET NYT FORSKNINGSPROJEKT.

Af Helle Kjærulf

Inklusionskompasset:  
Det er ikke svært at fare vild  
i inklusionens veje og vildveje. 
Få overblik, sæt kursen og  
brug den nyeste viden til  
at holde kursen.

INKLUSIONSLEDELSE
– at bidrage til og skabe  

betingelser for deltagelse  
blandt inklusionens aktører  

og interessenter

VÆRDIER

MEDARBEJDERE

FORÆLDRELOKAL- 
SAMFUND

BØRNPOLTIKERE OG 
FORVALTNING

ANDRE 
PROFESSIONELLE 

FAGPERSONER

VURDERINGER

VEJE
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Hele ledelses-
teamet på Ør-

stedskolen er blevet 
endnu mere skarpe på 
vigtigheden af den pæ-
dagogiske – og persona-
lemæssige ledelse af in-
klusionsprocessen. Vi 
har været rigtig glade 
for den aktionslærings-
metode, som vi lært og 
arbejdet med i hele pro-
jektet. Metoden har vi 
taget så meget til os, at 
vi også bruger den i an-
dre opgaver og udfor-
dringer i vores ledelses-
arbejde på skolen.

Skoleleder Poul Børge Nielsen, Ørstedskolen, Rudkøbing

 Skolelederen skal lede lærerne på den 
måde, de ønsker, at lærerne skal udøve klasseledelse 
på. For ledelse af inklusion kræver sammenhæng. In-
klusionen skal folde sig ud gennem inddragelse fra top 
til bund i organisationen. 

”Når man står med lederansvar, skal man inddrage 
aktørerne: Lærerne, forældrene og alle mulige andre, 
der har ressourcer, så inklusion kan blive en fælles op-
gave”, siger professionsforsker Bent Madsen, Inklusions- 
akademiet.

Han står sammen med videncenterchef Ole Steen 
Nielsen, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklu-
sion (NVIE) bag et kombineret forsknings- og udvik-
lingsprojekt om ledelse af inklusion i Langeland Kom-
mune for Undervisningsministeriet. 15 ledere – øverste 
skoleledere, afdelingsledere, SFO-ledere og dagtilbuds-
ledere – i kommunen har det seneste år arbejdet med 
ledelse af inklusion som del af projektet.

”Hvis der ikke er en inkluderende medarbejderkul-
tur, og lærerne i deres teams ikke har respekt for hinan-
dens faglige forskellighed, kan man heller ikke få øje 
på, at elevernes forskelligheder også er det, der skaber 
læring”, siger Ole Steen Nielsen. 

”Når lærerne i praksis selv mestrer at skabe inklude-
rende fællesskab i deres eget team, kan de se, at ele-
verne skal inddrages i de inkluderende fællesskaber. 

Eleverne skal også ledes af lærerne, så de er i stand 
til at lære af og respektere hinandens forskellighe-

der. Ledelse af inklusion er også værdiledelse, in-
klusionens nøgleværdier, og det er den ramme,  
vi har lagt ned over projektet”, forklarer Bent 
Madsen.
Projektet hviler bl.a. på forståelserne fra inklusions- 

kompasset omkring nødvendig inddragelse af aktører 
og interessenter i arbejdet med inklusion.

Rent praktisk har forskerne gennemført et projekt, 
der har haft som mål at skabe udvikling og forandring 
i ledernes praksis. At lederne skal påtage sig nye opga-
ver, som er nødvendige for at løse inklusionsopgaven 
og blive en mere inkluderende daginstitution eller 

skole. 
Alle ledere i projektet har siddet i aktionsgrup-

per på fire-fem stykker, og de har arbejdet med 
aktionslæring i et år. Hver leder har valgt en ak-
tion, eksempelvis: Hvad er den mest presserende 

ledelsesopgave at udvikle og forandre, når man skal 
omstille til inklusion? 

Adgang til viden
Forskerne løfter her sløret for nogle af de hovedpunk-
ter, projektet har eksponeret. 

”Det allervigtigste, når man vil lede en inkluderende 
skole og organisation, er at sørge for, at medarbejderne 
har adgang til den mest relevante og anvendelige viden 
i de sammenhænge, hvor inklusionsopgaven skal lø-

Bent Madsen

Ole Steen Nielsen
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FÆLLES RAMMER FOR INKLUSION
Forskningsprojektet ’Ledelse af inklusion’ tager afsæt i ’inklusionskompas-
set’, som er en model for ledelse af inkluderende institutioner og skoler, 
hvor ledelsesperspektivet formuleres således ”at inddrage og skabe betin-
gelser for deltagelse blandt inklusionens aktører og interessenter”. Læs 
mere om inklusionskompasset i Plenum nr. 6-14, s. 41 – ligger på hjemme-
siden. 

Definitionen på inklusion, som projektet hviler på: ”Inklusion er pædagogi-
ske indsatser, der er rettet imod alle børn – ikke alene børn med særlige 
behov. Alle børn har brug for at være inkluderet og deltage i fællesskaber. 
Essensen er at skabe betingelser for alle børns aktive deltagelse i både for-
melle og uformelle fællesskaber i skolens hverdag, i familien og lokalsam-
fundet. Man er godt inkluderet, når man er aktiv deltagende i flere forskel-
lige typer fællesskaber. Det bliver skolens, lærernes og lederens opgave at 
skabe de bedste betingelser i læring og udvikling”. 

Hvis du vil vide mere om projektet: www.uvm.dk. 

Kilde: Professionsforsker Bent Madsen og videncenterchef Ole Steen Nielsen.

ses”, forklarer Bent Madsen.
”Den vigtigste ressource, når man  

arbejder med inklusion, er viden. Selv-
følgelig har vi mødt fortællinger om 
knappe ressourcer, dårlige normeringer 
og for få timer, men det har lederne ar-
bejdet med som et vilkår for udviklings-
projektet. Det, der derimod har været  
i forgrunden, er, at lærerne og pædago-
gerne har den nødvendige viden for at 
arbejde inkluderende. Det er videns- 
ledelse”, pointerer han. 

Lederne skal sørge for, at medarbej-
derne er i stand til at bruge hinanden, 
sparre og udvikle den nødvendige viden 
og ressourcer hos hinanden. Projektet vi-
ser, at der er en masse uudnyttede res-
sourcer i skolens organisation. Det gæl-
der bare om at spotte dem, få dem ind- 
draget og blive opmærksom på dem.

Videncenterchef Ole Steen Nielsen for-
klarer, at de har arbejdet med at genera-
lisere den enkelte leders erfaring i hans 
eller hendes helt specifikke kontekst på 
lige den skole, så den kan blive anvende-

lig, have gyldighed 
samt være til gavn 
for andre leder. 

En anden 
lederrolle
Projektet viser, at 
vejen til den inklu-
derende skole går 
gennem lederen, 
der hele tiden skal 
møde medarbej-
derne med den 
gode fortælling 
om inklusion og 
have fokus på de 
positive resultater.

”Prøv og se 
hvilke faglige re-
sultater, I allerede 
har opnået, kan 
det lyde. Og le-
derne er blevet 
opmærksomme 
på, at man skal 
være varsomme 
med at sige, at in-
klusion er et helt 
nyt udviklingssyn 

TRE BETRAGTNINGER OM 
LEDELSE AF INKLUSION FRA 
DE TO FORSKERE:
1.  Man skal være en nærværende 

leder og inddrage og arbejde 
med respekt for lærernes for-
skellige ressourcer og forud-
sætninger for at omstille sig  
til inklusion. Og sørge for at  
udvikle individuelle kompetence-
planer for den enkelte lærer –  
ellers kører de ned på projektet. 

 
2.  Inklusion er ikke noget, der går 

over, hvis vi venter længe nok. 
Citat fra en leder, der har brugt 
det over for sine medarbejdere, 
når de ikke prioriterer inklusi-
onsopgaven højt nok eller ikke 
engagerer sig fagligt. 

 
3.  Hvis ikke man ved, hvor man er, 

kan man ikke udstikke en ret-
ning for den forandring, man 
ønsker. For at kunne udvikle en 
inkluderende pædagogik er det 
vigtig at tage udgangspunkt i 
den eksisterende praksis – og 
synliggøre de begrundelser og 
værdier, der lægges til grund. 
Dernæst at tage stilling til om 
denne praksis er i overensstem-
melse med de ønskede mål. Og 
da at vælge hvilken retning for-
andringen skal tage.

og læringssyn, som bryder med den hidtidige praksis. Så oplever lærerne, 
at det er en kritik af det, de plejer at gøre, og så er de ikke gode nok”, si-
ger Ole Steen Nielsen. 

”Det er nytteløst, hvis medarbejderne taler hinanden ned under gulv-
brædderne: Vi kan ingenting, vi ved ingenting, vi mangler ressourcer. Her 
har den narrative ledelsesform vist sig at være rigtig nødvendig. Lederen – 
og medarbejderne – der hele tiden fortæller de gode historier om det, der 
lykkes”, fortæller Bent Madsen.

En af ledernes udfordringer er, hvordan de kan afindividualisere. Hvor-
dan kan de undgå, at lærerne påtager sig inklusionsopgaven som en isole-
ret individuel opgave, når de nu ved, at det er det, lærerne går ned på?

”Vi har empirisk forskning, der siger, at det at skabe en inkluderende 
skole er en kollektiv praksis. Fordi det handler om at dele viden, give spar-
ring, så man har en fælles forståelse af inklusionsopgave. Og først der har 
man en fælles opgave, som man skal løse i fællesskab”, forklarer Bent 
Madsen. 

Teamet bliver på den måde den vidensbase, som lærerne kan mødes på. 
Det har udviklet en erkendelse hos lederne. Det er ikke nok, at man har 
fælles planlægning, man skal også have mulighed for at overvære og del-
tage i hinandens undervisning, give relevant sparring og endelig følge op 
med fælles evaluering. 

”Det er en kæmpemæssig udfordring, at skolen nu skal til at omdefinere 
skolens kerneområdet i lyset af inklusion. Det er at flytte fokus fra under-
visning til læring. At skabe trivsel som en forudsætning for læring”, siger 
Ole Steen Nielsen. 

inklusion
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Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af Skolelederforeningen kan du få en lønkonto med 
hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du får 
mere ud af dine penge. LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de 
første 50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale 

nogen gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

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

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

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

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
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Tlf. 46 48 03 90     info@aqualine.dk     aqualine.dk RING  på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

En flot designet drikkevandskøler, der skal 
tilsluttes direkte på vandrøret.

Leveres til placering både på gulv og bord, med 
koldt og tempereret vand.

Classic har diodelys, der indikerer kølerens status 
og rengøringsvenlig drypbakke med eller 
uden afløb.

Classic drikkevandskøler 
Bordmodel kun 4.200 kr.*  

Classic drikkevandskøler 
Gulvmodel kun 4.650 kr.*  

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

46 48 03 90

Besøg
aqualine.dk

*ekskl. moms, levering 
og installation. 

Classic 
fra 

4.200 kr.*

Vand er vigtigt!
Flere undervisningstimer og længere skoledage kræver mere energi 
af lærere og medarbejdere på skolen
- og det er ikke sundt at drikke 10 kopper kaffe på en dag! 

En drikkevandskøler på lærerværelset eller kontoret, som kobles direkte på vandrørene, giver 
lærere og medarbejdere nem adgang til lækkert, rent, frisk og koldt postevand.

Og vand er lige så sundt for lærerne - som det er for eleverne!

Den rigtige 
drikkevandskøler 
til lærerværelset eller kontoret
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FORREST  
I FELTET

HVAD ER GOD SKOLELEDELSE, HVILKE KOMPETENCER 

SKAL DER TIL I DAG, HVAD KAN DER FORVENTES AF 

SKOLELEDELSEN? DET ER DER SAT ORD PÅ I ET NYT 

OPLÆG MED UNDERVISNINGSMINISTERIET SOM 

PRIMÆR AFSENDER

Af Michael Diepeveen  •  Illustration Otto Dickmeiss

 På en konference om ’Mor-
gendagens skoleledelse’ for nylig præ-
senterede undervisningsminister Chri-
stine Antorini syv ledelsesfelter for skole- 
ledelser og forvaltninger. Spørgsmålene 
stillet inden er: Hvad er det for en le-
delse, der gør vores elever dygtigere? Er 
det gørelsen, størrelsen eller smørelsen? 
Og svaret er under alle omstændigheder, 
at ledelsesopgaven er kompleks – ellers 
var der næppe brug for ledelse …

Bag det nye oplæg ligger et samar-
bejde mellem den såkaldte Styregruppe 
for Skoleledelse, der består af repræsen-
tanter for UVM, KL, BKF og Skoleleder-
foreningen og det Nationale Dialogforum 
for Skoleledelse med repræsentanter fra 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 
Oplægget er dermed så at sige ’blåstemp-
let’ ved, at alle relevante parter har nik-
ket til det på forhånd, idet fx DLF dog 

ikke har været med i processen eller var 
sat på det officielle konferenceprogram.

Politikere og praktikere
Undervisningsministeren nævnte, at re-
formen er en læringsreform og en mål-
styret en af slagsen, hvor alle elever skal 
præstere bedre. Det kræver særlige kom-
petencer på skoleledelsesniveau og i for-
valtningerne. Antorini anerkendte dog 
også, at der pt. er fart over feltet ude på 
skolerne og søgte at berolige: 

”Husk at vi ikke starter blankt. Selv 
store reformer hviler på en kerne af 
kendt stof, hvor man må prøve at finde 
det ’enzym’, der kan vende tingene på 
nye måder. Så vi bliver bedre til at ind-
kredse, hvad der virker bedre end andet. 
Så vi åbner skolen og får nye aktører til 
sammen med de fagprofessionelle at 
dygtiggøre eleverne. Det handler om at 

sætte retning, men også om at samar-
bejde”, sagde ministeren, der med 
adresse til lærergruppen talte både om 
ledelse – og medledelse.

Konferencen startede så at sige fra top-
pen og bevægede sig ned. Formanden 
for KL’s Børne og Kulturudvalg Anna 
Mee Allerslev var også anerkendende og 
kaldte de fremmødte for ‘en kompetent 
forsamling’. Ingen tvivl om det. Hele pa-
letten af landspolitikere, organisations-
politikere, beslutningstagere, KL-folk, 
embedsmænd, forvaltningschefer, skole-
ledere og forskere var til stede.

”De mange målsætninger i oplægget 
kan gøre en forpustet”, sagde hun. For 
det er ”ikke alene en læringsreform, 
men en ledelsesreform, vi har gang i, og 
det skal også være en tillidsreform, hvor 
I som ledere har frihed til at løse opga-
verne, og vi skal give rammerne for, at 
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det kan ske. I skal vide, at vi i KL og kommunerne 
er opmærksomme på, at vi har et politisk ansvar. Vi 
ønsker dialog og tætte relationer”, lovede Anne Mee 
Allerslev, men slog også fast, at der ikke kan ventes 
flere midler til folkeskolen.

De syv ledelsesfelter – og arbejdet med skolerefor-
men og de andre ændringer i skolen lige nu – blev 
vendt i en række indlæg og paneldebatter, hvor Skole- 
lederforeningens formand Claus Hjortdal deltog. 
Han har personligt været med i udarbejdelsen af  
det nye oplæg og sagde:

”Ledelsesfelterne skal ikke opfattes som alt det, 
en skoleleder skal lave. Det er parternes bud på, 
hvad de nye udfordringer i reformen er. Det er sam-
tidig et signal til udbyderne af kompetenceløft for 
skoleledere om, hvilke hovedområder der er i vores 
virke. Jeg glæder mig over det konstruktive samar-
bejde i gruppen bag oplægget, og jeg håber, at for-
valtningerne og skoleledelserne vil tage godt imod 
det,” sagde Hjortdal.

Også BKF-formanden Eik Møller pegede på beho-
vet for at få samarbejdet mellem ledelse, forvaltning 

og politikere i fastere rammer: ”Vi skal 
holde fast i målene med reformen og undgå 
en myriade af nye mål. Vi skal bruge de 
mange nye muligheder, men også foretage 
intelligente fravalg”, som han bl.a. sagde. På 
den måde flugter det nye UVM-oplæg det 
oplæg ”Kommunalt partnerskab for læring. 
Ledelse i skolen og af skolen”, som BKF og 
Skolelederforeningen for nylig har lanceret, 
jf. artiklen s. 6.

Mange veje til målet
Det nye oplæg om ledelse og styring ramme-
sætter udmøntningen af puljen på de 60 (nu 
snarere 40) mio. kr., afsat til at styrke – kom-
petenceudvikle – ledelsen af reformimple-
menteringen i skolen. Ikke de store penge  
i forhold til milliarden til udvikling af lærer-
nes kompetencer; det ”får man dårligt nok 
én professionel fodboldspiller for i dag”, 
som Hjortdal tørt sagde. Men lidt har selv-
følgelig også ret.

Noget andet er, at når der sættes ord på 
ledelse og styring, er det for at skille skæg 
fra snot. Til hvert af de syv ledelsesfelter er 
formuleret kompetence-, videns- og færdig-
hedsmål på skoleledelses- og forvaltningsni-
veauet. Der er derfor ikke alene tale om pej-
lemærker for god skoleledelse og styring, 
hvad angår udvikling af nyt indhold og nye 
former for organisering af arbejdet, men om 
udgangspunkter for supervision, sparring og 
opfølgning.

Det blev nævnt, at oplægget er bygget op 

a la (forenklede) Fælles Mål med et blik på, hvad 
der skal leveres. Men samtidig skal det siges, at der 
på konferencen lød adskillige besværgelser om, at 
oplægget var til ’inspiration’, og at der er ’mange 
veje til målet’. Og på trods af, at det nye oplæg er 
ret analytisk-teoretisk er det heller ikke et oplæg til 
indhold i nye diplom- eller masterforløb, hed det. 
Tanken er, at det gøres operationelt … 

Det kan være i form af mere systematisk evalue-
ring og selvevaluering i skolens ledelse, og i forbin-
delse med de kompetenceudviklingsprojekter, der 
sættes i gang lokalt i fx samarbejde med UVM’s læ-
ringskonsulenter og de forskningsinstitutioner, der 
tilbyder praksisnær kompetenceudvikling.

Lige nu udbetales millionpuljen til kompetence-
udvikling af skoleledelser og forvaltninger af mini-
steriet som Forsøgs- og Udviklingsmidler til kommu-
nerne ud fra antallet af elever. Kommunerne kan 
frem til udgangen af 2015 anvende midlerne til akti-
viteter, der støtter skolelederne i at realisere en ny 
skole. Fx i form af ledelseskonsulentforløb, kompe-
tenceudvikling, praksisrettet efteruddannelse og 
forløb tilpasset skoleledernes individuelle behov.

I indlæggene og debatten på konferencen blev det 
betonet, at man skal have respekt for forskellighed 
og fleksibilitet. Samarbejdet, teamsamarbejdet mel-
lem alle skolens parter fra medarbejdere, forældre, 
ledelse, forvaltning og politikere blev igen og igen 
fremhævet med ord som fx det vigtige i at ”være i 
sync” eller af at have ”tæt dialog”, ”fælles platform” 
og ”klare linjer”.

Et af de steder, hvor parterne på alle niveauer  
ser ud til at have fundet hinanden, er i Aarhus. 
Først og fremmest fordi man her bygger på en  
langvarig, stærk tradition for et tæt samarbejde  
med klare forventninger, tæt dialog og vilje til at  
nå fælles løsninger, kunne Børne- og Unge chef  
Ole K. Jacobsen berette.

Det aarhusianske skolevæsen arbejder med få ty-
delige, overordnede mål og med opfølgning på fra-
vær, økonomi, forældretilfredshed og andre para-
metre, men samtidig med frie lokale rammer. Efter 
A’08 og ikke mindst efter OK’13 og lov 409 er det 
lykkedes at finde fælles fodslag. Kommunikationen 
og det tillidsfulde samarbejde prioriteres højt mel-
lem ledelse og lærer-TR og på andre niveauer. 

Netop det, der gerne må bygges op i alle kommu-
ners skolevæsener. Og mange steder er det. I Viborg 
fx trækker man på 15.000 års kompetence – et tal, 
man kan nå frem til, når lærere, pædagoger og lede-
res anciennitet ganges op. I Hørsholm fokuserer 
man bl.a. på lyst, motivation, engagement på alle 
planer. I Gladsaxe tænkes en skoledag ikke bare fra 
kl. 7 til 17, men til måske til 22 … 

DE      LEDELSESFELTER
I det nye UVM-oplæg ”Ledelse 
af den nye folkeskole. Syv le-
delsesfelter til skoleledelser og 
forvaltninger’ fremgår det 
bl.a., at en ”dygtig forvaltning 
og skoleledelse er kendeteg-
net ved at besidde kompeten-
cer på disse områder: 

1.  Ledelse af læringsmiljøer.
2.  Ledelse af strategi- og for-

andringsprocesser.
3.  Ledelse af videns- og resul-

tatbaseret udvikling af sko-
lens undervisning.

4.  Ledelse af kapacitets- og 
kompetenceudvikling.

5.  Ledelse af fag- og tværpro-
fessionelt samarbejde.

6.  Ledelse af trivsel, motiva-
tion og engagement.

7.  Ledelse af den åbne skole.

Hvert af de syv ledelsesfelter 
er udfoldet med en række 
målsætninger og refleksions-
spørgsmål, så de kan gøres 
operationelle i kommuner og 
på skolerne. Målet er, at for-
valtninger, skoleledelser, sko-
lebestyrelser, ledelser og an-
dre aktører diskuterer, hvordan 
man handler i forhold til ledel-
sesfelterne.

Læs det nye UVM-oplæg 
med de syv ledelsesfelter og 
BKF og Skolelederforeningens 
dialogoplæg – begge ligger på 
skolelederforeningen.org

plenum – mar. 2015 39



Billedserie:
Is it a bird, is it a steaming locomo-
tive, is it superwoman? Nej, det tre 
skoleledere, der skyder en god fart. 
Hver på deres måde. Plenum har 
taget turen med.
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 Skolecyklen kalder 
Elise Cramon den grå citybike af 
mærket Avenue, som transporterer 
hende de fem kilometer, hun har 
hver vej fra hjemmet til Engbjergs- 
skolen. 

”Det er ikke den billigste cykel. 
Min cykelhandler siger, at jeg også 
betaler for designet, men når jeg 
bruger den hver dag, insisterer jeg 
på at have en god cykel”, siger 
skolelederen.

Indimellem lader hun dog cyklen 
blive hjemme. Når dagen for ek-
sempel står på skoleledermøder 
andre steder i kommunen, tager 
hun bilen. 

Hjemme står der to andre cykler, 
ryttercykler, en rød Cannondale  
til 14.000 kroner, og en gul Team 
Rynkeby-cykel, som var en del af 
pakken, da hun sidste år cyklede  
til Paris med Team Rynkeby i for-
bindelse med et velgørenheds- 
arrangement.

”Turen til Paris er nok den stør-
ste cykeloplevelse, jeg har haft”,  
siger hun.

Og det var et af de tidspunkter, 
hun havde rigtig mange kilometer  
i benene, som Elise Cramon beteg-
ner det. Det vil sige, at hun har 
cyklet så mange kilometer, at hun 
er i form til udfordringerne. 

Cykelhjelmen er ufravigelig. Hvis 
hun en dag kommer af sted på cyk-
len uden hjelmen, vender hun om. 
Hjelmen er desuden et krav, når 
hun cykler i sin cykelklub, hvilket 
hun gør fra april til oktober to 
gange om ugen. Som regel tager 
hun sammen med klubkammera-

terne aftenture på 50-60 km med 
en fart på omkring 30 km i timen. 

I 15 år har Elise Cramon cyklet i 
Tjørring Cykelmotion, som har 320 
medlemmer. Man er inddelt i seks 
niveauer fra A til F, så man kører 
sammen med nogen, som holder 
nogenlunde samme fart. 

Elise Cramon er på C-holdet, 
hvor man skal kunne cykle 27-30 
km i timen. Og her kommer pulsen 
op – i modsætning til den daglige 
cykeltur til skolen, hvor Elise Cra-
mon kører forholdsvis stille og ro-
ligt, så hun ikke ankommer som  
en svedig leder, der skal skifte tøj.  

Når det handler om cykelmotio-
nen i klubben, er det vigtigt for 
hende at sætte sig et mål med cyk-
lingen. I sommer cyklede hun for 
eksempel 270 km fra Flensborg til 
Viborg. 

”Det er motiverende at have et 
mål, som kræver mange kilometer  
i benene”, pointerer hun.

Fra 1. april og til slutningen af 
juni i år, da hun kørte turen fra 
Flensborg, havde hun rundet de 
3000 km på sin cykel. Og inden  
Paris-turen havde hun fra marts  
til juli fået 5000 km i benene.

”Én ting er benene, men hvis 
ikke udstyret er i orden, kan man 
ikke cykle så mange kilometer”, 
fortæller hun. 

Bagdelen skal også vænne sig til 
at sidde i sadlen på de lange ture. 

”Min cykling giver mig god mo-
tion og et møde med mennesker 
fra andre faggrupper og i andre 
aldre. Jeg får masser af frisk luft  
og oplever naturen tæt på. 

DET GÆLDER  
OM AT HAVE MANGE  
KILOMETER I BENENE

Elise Cramon, 60 år, skoleleder på Engbjerg- 
skolen i Herning siden 1999. 

Skolen har et–to spor på 0.–6. årgang.  Der er 
241 elever og et pædagogisk personale på 21.
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EN BIL  
SKAL VÆRE  

EN NYDELSE
 For Erik Mønster vil en bil al-

drig kun være et transportmiddel. Det 
skal også være en udsøgt nydelse at køre 
i den. Det lidenskabelige blik for biler 
har han haft siden folkeskolen. Han 
mødtes med kammeraterne og kiggede 
på billeder af biler og drømte om at 
sidde bag rattet på dem.

”Dengang blev jeg grinet lidt af, fordi 
mens de andre drømte om Ferrari, synes 
jeg, en Opel Kadett var fin”.

Siden har Erik Mønster vendt blikket 
mod de mere eksklusive biler og ejet 
mange. Blandt andet fire Alfa Romeo’er 
og hans nuværende bil er den tredje 
BMW, der står i garagen. Hver dag, når 
han kører fra hjemmet i Brabrand til sko-
len i Horsens, nyder han sin BMW 520D 
stationcar i farven ”Sophisticated Grey” 
med automatgear, læderindtræk, driver-
knap og meget mere. 

Han er så glad for bilen, at hvis han 
havde frit valg på alle bilhylder, ville han 
vælge den samme model, måske med en 
lidt større motor. 

”Det er den lækreste bil, jeg har haft. 
BMW topper i min optik. Jeg kan også 
godt kigge på Audi og Mercedes, men 
BMW har en suveræn kombination af 
komfort, kvalitet og sporty køreegenska-
ber,” fortæller Erik Mønster, som abon-
nerer på Bilmagasinet og er medlem af 
FDM udelukkende for at læse deres blad.

50 km hver vej til skole betyder ikke 
så meget, når man sidder i en god bil. Og 
det er noget Erik Mønster prioriterer. 
Velplaceret i sin BMW 520D stationcar 
klarer han også nemt bestyrelsesmøder i 
København og kortspil i Sønderjylland. 

”Jeg kører 35-40.000 km om året, så 
derfor skal jeg sidde godt”, siger han og 
smågriner.

Efterhånden som Erik Mønster med ti-
den har fået en bedre økonomi, blev det 
nemmere at følge sit behov og lyst, hvad 

bilklasse angår. Han er godt tilfreds med 
den klasse, han befinder sig i nu. Han 
sidder godt, bilen er sikker og komforta-
bel. Og den kører 15 km på literen, hvil-
ket er forholdsvis meget for en bil af den 
klasse.

”Hvis en bil er flot skabt, godt design, 
går jeg ikke ind for at ødelægge det ved 
at sætte en masse udstyr på den. Jeg 
kunne allerhøjest forestille mig at sætte 
lidt større fælge på”. 

Både størrelse og gørelse
Erik Mønster købte sin BMW for et par 
år siden for omkring 610.000 kr. og spa-
rede omkring 150.000 kr. ved at købe en 
”brugt” bil, der havde gået 12.000 km. 

Det er en stor bil, erkender han, men i 
hans optik er BMW toppen, fordi den 
har karakter. I den næsten fem meter 
lange bil er plads til både golfudstyr, 
pakning til en weekend i sommerhuset 
og familiens to hunde, Mitzu, der er en 
japansk spids, og dens datter, Aki, der 
en blanding.

Størrelsen bliver især sat i perspektiv, 
når han ser på sin kones Peugeot 107. I 
øjeblikket ser han også muligheder, fordi 
hans kone, Helle Mønster, der også er 
skoleleder, har skiftet arbejde. Og da hun 
kan cykle til sin skole på ti minutter, har 
hun ikke længere brug for sin Peugeot, 
forklarer han. Det giver pludselig plads 
til at anskaffe sig en lidt sjovere bil, som 
Erik Mønster kalder det. 

Drømmen er at supplere den velkø-
rende stationcar med en ti år gammel 
BMW Roadster, der er en åben to perso-
ners sportsvogn, som bil nummer to. Al-
ternativt en Porche, som de kan køre 
5.000 km om året i. Ren nydelse. 

Erik Mønster, 53 år, skoleleder på 
Horsens Byskole siden 2012, da 
skolen blev dannet af tre tidligere 
byskoler: Midtbyskolen, Sønder-
markskolen og Slotskolen. Skolen 
består nu af afdelingerne Kilde-
gade, Lindvigsvej og Fussingsvej. 

Tidligere skoleleder blandt andet 
på Sabro-Korsvejsskolen og Virup-
skolen. Har været leder siden 1997. 
 
Skolen har 1.000 elever fra 0.- 9.
klasse og 75 elever i specialklas-
serne fra 0.-10. klasse. Og ca. 200 
medarbejdere.
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”Gad vide om  
vi skal have  

noget godt at  
spise i aften?”
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”Sjovt at  
ingen ved at  

det er mig, der  
styrer det hele.”
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FRA SIDEVOGN  
TIL FULD KONTROL

Hanne Damsgaard, 52 år, skoleleder på 
Bjedstrup Skole og Børnehus i Skanderborg 
gennem to år, tidligere viceskoleleder på 
Voldum Skole i Favrskov Kommune, som 
blev nedlagt. Skolen er under den såkaldte 
landsbyordning, hvilket betyder, at det er en 
folkeskole med SFO og en børnehave, som 
har fælles leder og fælles bestyrelse.

Skolen har elever fra 0. – 6. klasse. Cirka 120 
børn og et pædagogisk personale på om-
kring 18.

 Indtil for ti år siden sad 
Hanne Damsgaard mest i sidevognen, og 
hendes mand kørte motorcyklen. 

”Og hvis vi havde vores tre børn med, 
kørte jeg i bilen. Men da børnene be-
gyndte at finde pladser hos de andre i 
gruppen i motorcyklernes sidevogne, og 
jeg sad der helt alene i bilen, tænkte jeg, 
at det skulle være løgn. Og så tog jeg 
motorcykelkørekort”. 

Hanne Damsgaard lægger ikke skjul 
på, at hendes Yamaha 900 for hende er 
indbegrebet af livsglæde, som hun bru-
ger så tit hun kan komme til det.  

I dag kører hun selv iført sort sikker-
hedstøj af Gore-Tex, støvler, grå hjelm og 
sorte handsker, ofte med den hvide sa-
mojede-hund, Inuk, siddende i sidevog-
nen. Det er dog ikke længere så tit, at 
hun kører til jobbet på motorcykel.

”Det er ikke lysten, der mangler. Men 
motorcyklen er desværre for dyr til dag-
lig transport, når jeg har 50 km til ar-
bejde. Derfor har jeg også en dieselbil, 
en økonomisk Ford Fiesta, der kan køre 
22 km på literen i modsætning til min 
motorcykel, som kun kører ti km på en 
liter benzin. Derfor er det i høj grad i fri-
tiden, jeg kører”.

Hjemme står fire motorcykler. To med 
sidevogn, den ene Hannes, og to solo- 
cykler. 

Når Hanne Damsgaard virkeligt træn-
ger til det i forbindelse med jobbet, så ta-
ger hun alligevel turen på motorcyklen 
hjemmefra i Favrskov og til skolen i 
Skanderborg. Det bliver et tiltrængt 
energiboost, når jobbet er presset. Og  
at køre på motorcykel handler slet ikke 
om fart. Motorveje er en stressfaktor, 
som hun helst fravælger.

”Jeg bliver altid glad, når jeg sætter 
mig op på min motorcykel. Jeg er mig 
selv, der er ingen radio, bare ro, og efter-
som jeg altid foretrækker landeveje frem 
for motorveje og giver mig den tid, det 
tager, kan jeg virkelig dufte, høre alt  
og mærke naturen”.

I det hele taget er motorcykling og  
naturen meget forbundet for Hanne 
Damsgaard. Hele året er hun på vejen. 
Faktisk har hun sammen med sin mand 
kørt masser af ture til Norge, hvor de har 
camperet i telt om vinteren. 

De kører sammen med 5-6 familier, 
fordi de har den samme måde at kunne 
lide at være ude i naturen på. Motor- 
cykler med sidevogne og gerne i meget 
koldt vejr. 

”Vi har efterhånden kendt hinanden  
i tolv år. Det er blevet et meget tæt net-
værk, selv om vi bor rundt omkring i 
Danmark. Det at køre på motorcykel er 
som helhed tæt forbundet med nogle af 
de kvaliteter, som jeg har i mit liv sam-
men med min familie. Vi har en frihed 
uden en kæmpe opbud af materiel. Vi 
gør livet enkelt for os selv, for der er ikke 
plads til ret meget”.

Hun synes, det er en kæmpe frihed at 
sætte sig op på cyklen og køre af sted. 

”Den høje frihedsgrad og den tætte 
kontakt til naturen, til familien og til mit 
netværk er fantastisk”, siger hun og på-
peger, at man naturligvis skal tænke sig 
om, når man opsøger 20 graders frost på 
motorcykelcamping.

 Hanne Damsgaard har bestemt ople-
vet fordommene, når hun kører på mo-
torcykel. Også selv om der ikke er skyg-
gen af rygmærker og lædertøj. Men mest 
oplever hun, at folk synes, det er sejt, at 
hun kører på sin store motorcykel.

”Min glæde ved udelivet og naturen 
falder helt i tråd med værdierne i Bjed-
strup Skole og Børnehus, som har til 
huse på landet på en kæmpe natur-
grund, og netop har fokus på udeskole, 
udeliv, natur og bevægelse – det havde vi 
også inden reformen”, indskyder hun. 

Hun erkender, at det er mere risika-
belt at køre på motorcykel end bil, uden 
at det er noget, hun bekymrer sig om, 
men hun understreger også, at sidevog-
nen betyder, at cyklen ikke lige er sådan 
at vælte. 
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Der skulle i tre valgområder vælges kandidater tilhørende henholdsvis folke
skoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folke
skolen og andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, 
medlemsgruppe 2.

Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2015.

Valgområde 10 Nord- og Midtjylland
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for  
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Lærer Rita Helbo Jensen, Herning, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Finn Brask, Holstebro, medlemsgruppe 1.   
 • Lærer Thomas Steen Rasmussen, Vejle, medlemsgruppe 1. 
 • Lektor Lea Larsen, Fredericia, medlemsgruppe 2.

Valgområde 11 Østjylland
Der skulle vælges 4 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 3 delegerede for 
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges.

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Pens. lærer Allan Søndergaard, Sabro, medlemsgruppe 1. 
 • Viceskoleleder Carsten MørckPedersen, Silkeborg, medlemsgruppe 1. 
 • Konsulent Keld Munniche Andersen, Århus, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen, Spentrup, medlemsgruppe 1. 
 • Lektor Kirsten Petry, Viborg, medlemsgruppe 2. 
 • Tine Kanne Sørensen, Århus, medlemsgruppe 2.
 • Lektor Hedvig Gerner Nielsen, Randers, medlemsgruppe 2.

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Valgområde 12 Nordjylland
Der var kampvalg i både medlemsgruppe 1 og medlemsgruppe 2.  
For medlemsgruppe 1 skulle der blandt 4 opstillede kandidater vælges  
3 delegerede og for medlemsgruppe 2 skulle der blandt 3 opstillede  
kandidater vælges 2.

Valgt blev:
 • Pens. skolebibliotekar/lærer Ingeborg Kragh, Aalborg, medlemsgruppe 1. 
 • Pens. teamleder Erling Schmidt, Aalborg, medlemsgruppe 1. 
 • Kredsformand Lars Busk Hansen, Hjørring, medlemsgruppe 1. 
 • Gymnasielærer Martin Hare Hansen, Brønderslev, medlemsgruppe 2. 
 • Styrmand/lærer Ivan Leth, Sindal, medlemsgruppe 2.

Desuden blev Henning Risager, Strandby valgt som 1. suppleant for med
lemsgruppe 1 og Ebbe Nygaard, Aalborg valgt som 1. suppleant for med
lemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten MørckPedersen Anne Mette Toftegaard
Formand Adm. direktør

VALGRESULTAT
 I oktober 2014 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.
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ADOPTION
Da det lille danske softwarefirma Area9 for et år siden blev købt for ca.  
en milliard kr. (!) af en amerikansk forlagskoncern, blev begrebet  
adaptive learning for alvor kendt herhjemme.

Det var et signal om, at der sker noget nyt med softwarebaserede  
undervisningsmaterialer. 

Typisk indgår producenterne partnerskab med traditionelle forlag for  
at producere digital undervisning med udgangspunkt i den viden, de 
har fra dataindsamlingen. 

Dataindsamlingen kortlægger ved hjælp af komplekse algoritmer,  
hvordan eleverne reagerer, svarer og husker. Disse data gør compute-
ren i stand til at interagere med den enkelte elev og tage højde for 
styrker og svagheder.

Når eleven besvarer et spørgsmål stillet på computeren, tablet eller 
smartphone, kan det afkodes, om han eller hun er sikker i sin besva-
relse eller har brug for flere opgaver af samme slags.

Programmet vender tilbage senere for at tjekke, hvor godt eleven  
husker stoffet.

Eleverne fortæller angiveligt, at de opfatter programmet som en  
personlig uddannelsestræner og sætter pris på, at de løbende kan 
følge deres egne fremskridt og resultater.

Adaptive læringsprogrammer anprises også af producenterne for at 
spare ressourcer og opfylde behovet for differentieret undervisning.

SUCCES
Ved PISA 2012 blev eleverne bedt om at besvare spørgsmål om 
deres udholdenhed, motivation for at arbejde hårdt og deres syn 
på, om de selv er ansvarlige for deres succes.

Analysen viser bl.a., at der var sammenhæng mellem elever, der 
klarede sig godt og elever, der mente, de selv var ansvarlige for 
deres succes.

Elever, der var enige i udsagnet: 

hvis jeg arbejder tilstrækkelig  
hårdt, kan jeg blive  
god til matematik 

scorede i gennemsnit betydelig højere i PISA’s matematiktest, 
end elever der ikke var enige.

95,1 pct. af de danske elever havde denne indstilling, hvilket er 
over PISA’s gennemsnit.

De danske elever lå dog under gennemsnittet i vedholdenhed, 
hvilke kan tyde på, at de vil have større tendens til at opgive, hvis 
de møder en opgave, der volder dem problemer.

Kilde: PISA in Focus, Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, UVM

NOTER



Net & Data ApS    •    Hollands Gård 8    •    4800 Nykøbing F.    •    Telefon 7025 4600    •    E-mail mail@netogdata.dk

Systemet bruges allerede i følgende kommuner

Forældrene administrerer selv deres konti
Både oprettelse af deres børn i systemet, indbetalinger, og daglig kortadministration. Det er nemt og enkelt.

    Hurtige ekspeditioner                 Minimal administration               Bedre hygiejne i skoleboden

    Forhindrer svind i salget               Virker også på  smartphone             Mulighed for data-eksport

    Kasseapparat m. trykskærm              Betaling for udflugter & skolefester         Udvidet salgsstatistik

Udvidet salgsstatistik
Med systemets salgsrapporter får kanti-
nen et godt indblik i salget, og vareind-
købet kan tilpasses derefter. Det giver 
mindre varetab, og en bedre økonomi.

Uforpligtende demonstration
Ring nu på telefon 7025 4600 for at få 
mere information om systemet. 
Vi er også at træffe på Skoleledernes 
Årsmøde 2015 og Digitaliseringsmessen 
2015.

Anbefalet af Kolding Kommune
“Efter at have undersøgt markedet “Efter at have undersøgt markedet 
grundigt efter et pengeløst betal-
ingssystem til frugtboderne i vores fol-
keskoler og i vores ungdomsklubber, 
valgte vi Net & Data i Nykøbing F som 
leverandør.

Deres system er meget brugervenligt 
både for eleverne og forældrene. Vi kan 
varmt anbefale Net & Data's system til 
både andre skoler og kommuner.”

Kontantløs kassesystem til kantinen
Ønsker din skole sig også et pengeløst 
kassesystem til skoleboden, som er 
nemt at bruge, og letter administra-
tionen? Så er skolesystemet fra Net & 
Data det korrekte valg.

Skolekantinesystemet hjælper dig af 
med kontanthåndtering i skoleboden, og 
er med til at gøre hygiejnen bedre. Sik-
kerheden forøges også, da kantinen ikke 
længere skal håndtere kontanter

i skoleboder & kantiner

Kontantløs betaling



ET SANDT  
GADGET-ÅR
ÅRETS TIDLIGSTE MÅNEDER ER HØJTID FOR NY TEKNOLOGI OG IKKE MINDST MASSER AF NYE  

GADGETS. VI HAR FUNDET NOGLE AF DE MEST INTERESSANTE FREM, SOM DU FÅR AT SE I LØBET  

AF 2015 – NOGLE ENDER DU MÅSKE MED AT INVESTERE I – ANDRE MÅ DU BLOT DRØMME OM.

Af Thomas Berger  •  Foto Producenter

Intelligent 
yoga-måtte

Ultrahøj opløsning  
– ultratyndt
 
Producenterne af fladskærme vil rigtig gerne overbevise dig om, at 
du har brug for et nyt fjernsyn – at du simpelthen ikke kan leve uden 
en skærm med 4K- eller Ultra HD-opløsning. Sony har med deres 
kommende tre 4K-fladskærme på henholdsvis 55, 65 og 85 tommer 
et ekstra salgsargument, da de nye skærme blot er 4,9 millimeter 
tykke. Det er ikke sikkert, vi får dem at se i Europa, ligesom prisen 
næppe ender i den lave ende.

Pris: Ukendt
Link: Sony.dk

Der er forskel på yoga-måtter. Der findes de helt almindelige af slagsen, 
og så findes der Smartmat, som har 21.000 såkaldte piezo-elektriske 

sensorer indbygget. Måtten forbindes trådløst til din smartphone og 
tablet, og sammen med den medfølgende app kalibreres systemet, så 
det kender din højde, vægt og længden af dine lemmer. På den måde 

kan sensorerne registrere, om du har den rette balance og udfører 
dine yoga-øvelser korrekt.

Pris: Cirka 1.950 kr.
Link: Smartmat.com
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Send SMS- 
beskeder med  

et håndtegn
Vift med fingeren, tegn firkanter i luften og send 
et foto videre med et knips. Takket være din nye 
fingerring, blot kaldet Ring, omsættes bevægel-

serne til kommandoer, som din smartphone eller 
tablet kan forstå. Ringen har indbyggede bevæ-

gelsessensorer og en lille knap, som via den 
medfølgende app giver mulighed for at fordele 

telefonens funktioner på 23 forskellige bevægel-
ser og håndtegn.

Pris: Cirka 850 kr.
Link: Logbar.jp

Samsung  
har lagt æg
Højttaleren WAM6500 fra Samsung ligner en elkedel, 
men er i virkeligheden en bærbar lydmaskine med ind-
bygget batteri og en såkaldt ’ring radiator’, som skulle 
skabe den perfekte balance mellem bas og diskant 
samt sende lyden ud i 360 grader, så hele rummet fyl-
des med toner. Samsung lancerer også en lidt større 
bordmodel med navnet WAM7500.

Pris: Ukendt
Link: Samsung.dk

Walkman til 
10.000 kroner
Der er langt fra firsernes kassettebåndafspillere til 
Sonys seneste Walkman NW-ZX2. Dyret henvender 
sig specifikt til audiofile, og fokus ligger på såkaldt 
lossless-lyd, og afspilleren teknologi der optimerer 
lydoplevelsen. Der er 128 gigabyte indbygget hukom-
melse, 60 timers batteri og en fire tommer skærm. 
Sony NW-ZX2 kommer på markedet i løbet af foråret. 

Pris: 10.000 kr.
Link: Sony.dk

Berøringsfølsomt 
egetræ
Bang & Olufsens trådløse musiksystem BeoSound 
Moment forener ikke blot din musiksamling og 
streamingtjenester, men også det kølige aluminium 
med det varme træ. Kontrolenheden har nemlig to 
brugerflader – en i aluminium med touchskærm til 
fuld interaktion med systemet, og en anden med en 
overflade af egetræ og berøringsfølsomme områder 
til den enkle betjening.

Pris: 16.995 kr.
Link: Bang-olufsen.com
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Telefonen passer 
blomsterne
Firmaet Parrot har tidligere lanceret en platesensor til brug i 
potteplanter, som automatisk holder øje med blandt andet 
fugt, næring, lys og temperatur og koordinerer med en app 
på din smartphone, som sikrede den helt rette pleje af den 
specifikke plante. Den helt nye version af sensoren, Parrot 
H2O, lader dig skrue en flaske med vand på sensoren, så 
vandingen fremover også kan styres direkte fra telefonen.

Pris: Ukendt
Link: Parrot.com

Smartphone  
med kurver
Smartphone-producenten LG mener ikke din 
smartphone skal være flad og kedelig – den må gerne 
have kurver. Således lancerer de i løbet af foråret An-
droid-telefonen G Flex 2, der ligesom forgængere har en 
buet skærm, som gør, at telefonen er rarere at tale i. Et 
kig på specifikationerne afslører blandt andet en 2.0 
GHz Octa-Core processor, 5,5 tommer skærm og et 13 
megapixel kamera.

Pris: Ukendt
Link: Lg.com/dk

Computer  
på en pind
Intels kommende Compute Stick måler ikke mere 
end ti centimeter i længden, men rummer alligevel 
en regulær computer baseret omkring en Atom 
processor, to gigabyte ram, otte gigabyte hukom-
melse og Windows 8.1. Dimsen ryger direkte i din 
fladskærms HDMI-port, og kan via dit trådløse 
netværk håndtere streaming, internetsurf, Face-
book og sågar lettere arbejdsopgaver.

Pris: Cirka 960 kr.
Link: Intel.com

Leatherman  
om håndleddet 
Multiværktøjet flytter fra baglommen og 
op omkring håndleddet med nyfortolknin-
gen Leatherman Tread, der er et armbånd 
med 25 stykker indbyggede stykker værk-
tøj som skruetrækkere, umbraco-nøgler 
med mere. Der er desværre hverken tang 
eller kniv indbygget, men nogle af leddene 
kan skiftes ud med et ur.

Pris: Cirka 1300 kr
Link: Leatherman.com
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EN AFTALE
ER

EN AFTALE
Af Michael Diepeveen

SKOLELEDERFORENINGEN ER TILFREDS MED, AT DET I OK’15 

FORHANDLINGERNE ER LYKKEDES KL OG LC AT NÅ TIL ENIGHED OM 

LÆRERARBEJDSTIDEN. DER SER DERMED UD TIL AT KUNNE BLIVE RO 

OM FOLKESKOLEN. SAMTIDIG ER DER OPNÅET ET FORNUFTIGT 

RESULTAT VEDRØRENDE SKOLELEDERNES EGNE OK-VILKÅR.

52 plenum – mar. 2015

ok’15



 De generelle og specielle OK’15 forhandlinger er fal-
det på plads for hovedparten af Skolelederforeningens med-
lemmer, som er blandt den i alt halve million kommunalt an-
satte, der har fået ny treårig overenskomst for perioden 1. april 
2015 – 31. marts 2018.

Forhandlingerne på LC/KL-området har som bekendt været 
præget af OK’13-forløbet med lockout, L409 og en gordisk 
knude om lærerarbejdstid, som det nu er lykkedes at hugge 
over. Ikke så der kommer nogen ny lærerarbejdstidsaftale med 
centrale bindinger, men så der er enighed om en række fælles 
hensigtserklæringer (formuleret i 15 punkter) om, hvordan man 
alligevel lokalt i kommuner og på skoler kan sætte konkrete 
rammer for arbejdets tilrettelæggelse.

L409 står altså stadig ved magt, og skolelederne har stadig 
den fulde ledelsesret. Men nu er der et supplement af mulighe-
der baseret på ’tillid, samarbejde, ansvarlighed, medansvar og 
forpligtelse’, som kan tages i brug, for at lærerne bedre kan 

lykkes med deres arbejde. Det drejer sig fx om lokale aftaler 
om tid og tillæg. Om forberedelse individuelt og fælles. Om 
flextid og puljer til særlige opgaver mv.

Fokus på hovedopgaven 
At parterne kunne mødes var ikke mindst Skolelederforenin-
gens fortjeneste. Foreningen har lagt maksimalt pres på KL og 
DLF for at finde løsninger, som peger frem. 

”Vi har søgt at bidrage til et forhandlingsklima, hvor det ikke 
bare handler om at have ret og få ret, men også om at komme 
til rette. Så vi får en fælles forståelse, der sikrer en positiv sam-
arbejdsånd i folkeskolen de næste to-tre år og kan koncentrere 
os om undervisningen og om at øge elevernes læring. Og den 
nye OK’15-aftale giver den fornødne ro til at arbejde videre”, si-
ger Claus Hjortdal.

Han mener, at aftalen på en gang bygger på de erfaringer og 
ændringer af folkeskolen, der har været arbejdet med siden re-

Til ledere på  
grundlønstrin 

46
 

4.200 kr.
forhøjes grundlønnen  
med fuldt gennemslag  

til løntrin 

46
 

11.000 kr.

Til ledere på
 grundlønstrin 

48
forhøjes grundlønnen 
med fuldt gennemslag 

til løntrin 

48
 

2.000 kr.

Til ledere på  
grundlønstrin 

49
forhøjes grundlønnen  
med fuldt gennemslag  

til løntrin 

49
 

2.000 kr.

Til ledere på  
grundlønstrin 

50
forhøjes grundlønnen 
med fuldt gennemslag 

til løntrin 

50
 

2.000 kr.

OK’15 – LEDER-OVERENSKOMSTEN
Resultatet for lederne
Lønstigninger pr. 1.4.2016:

Bortfald af tillæg,  
ledere
I overenskomst for ledere 
m.fl. inden for undervis-
ningsområdet ophæves 
tillæggene i § 5, stk. 2-4, 
med virkning fra den 1. 
august 2015.

Tillæggene udbetales til 
mellemledere, der under-
viser inden for special-
området.

Skoleledelse  
i reformtider
KL og Skolelederforenin-
gen har aftalt et fælles 

projekt, som har over-
skriften: ”Skoleledelse i 
reformtider – mellemle-
dere i nye strukturer, nye 
muligheder og udfordrin-
ger.” Projektets formål er 
at undersøge, hvilke le-
delsesmæssige mulighe-
der og udfordringer, der 

tegner sig for mellemle-
dere i folkeskolen, bl.a. i 
lyset af folkeskolerefor-
men og eventuelle struk-
turændringer, der er gen-
nemført på skoleområdet 
de senere år.

Alle beløb er pr. 
31/3-2000 niveau
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RESULTATET  
AF DE GENERELLE  
FORHANDLINGER
I Forhandlingsfællesskabet og KL’s nye  
treårige overenskomst for de ansatte i  
kommunerne er der i alt aftalt generelle  
lønstigninger på 

5,42 % 
i perioden inklusiv reguleringsordningen – det 
skulle give plads til en stigning i reallønnen. 

De generelle lønstigninger er inkl. regulerin-
ger fordelt med: 

1,60 % i 2015 
1,50 % i 2016
2,32 % i 2017

Hertil kommer midler til organisationsfor-
handlingerne og til at fremme store forenk-
lingsprojekter.

Samtidig videreføres reguleringsordningen, 
men i ændret form, idet der indføres et så-
kaldt privatlønsværn, der sikrer, at lønudvik-
lingen i den kommunale sektor er i balance 
med lønudviklingen i den private sektor.

Dertil kommer et par nye ting, bl.a. et ”rejse-
hold”, der skal hjælpe kommuner og ar-
bejdspladser med det psykiske arbejdsmiljø. 
En uges ekstra forældreorlov for fædre er 
kommet til. Endelig er MED-systemet for-
nyet, så samarbejdet mellem ledelse og 
medarbejderrepræsentanter skulle blive 
mindre bureaukratisk.

RESULTATET  
FOR LÆRERNE
Alle lærere på løntrin 44 og derunder stiger 
et løntrin næste år, mens dem på trin 45 og 
derover får en lønstigning på 7000 kr. Bør-
nehaveklasseledere på anciennitetsløn får 
yderligere knap 500 kr./md. 

Det er de kontante konsekvenser af en om-
lægning og omveksling af undervisnings- 
tillægget m.fl. tillæg. Således er lønstig- 
ningerne finansieret med penge, der var  
der i forvejen.

Desuden er lærernes ferie er blevet endnu 
mere ”normaliseret”; de får nemlig ret til at 
lægge den sjette ferieuge på skoledage, al-
ternativt få den udbetalt.

Nyansatte lærere får et afsnit i overenskom-
sten. Arbejdslivet på skolerne skal de første 
to år gøres lidt lettere for en nyudklækket 
lærer frisk fra seminariet eller med anden 
baggrund for at undervise.

overenskomst er en hensigtserklæring 
om, at man kan udnytte de muligheder”, 
siger Hjortdal.

Han er desuden tilfreds med, at i den 
nye overenskomst som noget nyt er be-
skrevet et ansvar for kommunalbestyrel-
sen om resursen. Skolelederforeningen 
har længe argumenteret – senest i sit nye 
dialogoplæg (se s. 6) sammen med BKF  
– for, at reformen kun lykkes, hvis alle  
parter i og omkring skolen tager med- 
ansvar for implementeringen, herunder 
kommunalbestyrelserne.

Vores eget OK-resultat
Ledergruppens overenskomst blev be-
handlet sideløbende med LC/KL-for-
handlingerne om lærerarbejdstid. Det 
korte af det lange er, at resultatet ikke er 
prangende, men tilfredsstillende efter 
omstændighederne. Og det selv om for-
eningen på bilaterale møder med KL 
forud for forhandlingerne har gjort op-
mærksom på, at der burde sættes sær-
lige midler af til lederne, der arbejder 
hårdt med reformen.

Men tiden er stadig ikke til store gaver. 
Konkret fik Skolelederforeningen mel-
lemlederne løftet fra trin 46+4500 til trin 
46+11.000. Det gik alle de afsatte penge  
+ moms til. Dertil kom, at alle ledere på 
løntrin 48, 49 og 50 fik 2000 kr./år. Se 
box med mere detaljeret information.

”Der var ca. 0,4 % til de decentrale  
forhandlinger. Dem havde vi – efter vi 
havde været rundt og drøfte vores stra-
tegi på de regionale møder med med-
lemmerne – valgt at prioritere til mellem-
lederne, så de kan få lagt afstand til de 
højeste lærerlønninger. Dertil er kom-
met, at alle ledere har fået et lille løft. Og 
det er sket med penge, som taget fra det 
øvrige forhandlingsfællesskab”.

”Hverken KL, der bliver holdt i kort 
snor af finansministeren, eller de øvrige 
organisationer i LC havde lyst til at give 
lederne ekstra. Så det var penge, der 
egentlig ikke var der, men som vi fik alli-
gevel”, konstaterer Claus Hjortdal. 

Noget andet meget afgørende for Sko-
lelederforeningens medlemmer er, at KL 
under forhandlingerne frafaldt en række 
krav, der på væsentlige punkter fremad-
rettet ville have forringet skoleledernes 
ansættelsesvilkår. 

De vidtgående KL-krav blev heldigvis 

taget af bordet. Det er meget tilfredsstil-
lende. Samtidig skal det dog bemærkes, 
at Skolelederforeningens mellemledere 
ikke længere kan få undervisningstillæg 
på specialområdet, hvilket er en konse-
kvens af, at lærerne omlagde deres under- 
visningstillæg. 

”Så lidt er der – og vigtigt at vi ikke 
blev angrebet på ansættelsen”, fastslår 
Claus Hjortdal, der er tilfreds med resul-
tatet, når man medtænker resultatet af 
det generelle forlig (se box herom). Her 
udmøntes over de næste tre år 5,42 % i 
generelle lønstigninger, og med en pt. 
ikke-eksisterende inflation kan det det al-
ligevel blive til nogle penge. 

Forligene skal nu til urafstemning. Sko-
lelederne stemmer om deres egen over-
enskomst og om det generelle forlig. En 
enig HB i Skolelederforeningen anbefaler 
medlemmerne at stemme ja til OK’15-re-
sultatet. Afstemningen vil ske elektronisk 
fra 5. marts til 16. marts.  

Se hjemmesiden > OK15 > her ligger ALLE 
fakta, regneeksempler, info om urafstem-
ning mv. Læs også her om OK-forhandlin-
gerne på statens og regionernes område.

formen trådte i kraft, og som allerede er 
en realitet på mange af landets skoler, 
men også at der kommer øget fleksibili-
tet og smidiggørelse i opgaveløsningen.

”Jeg ser det som en blødgørelse af for-
tolkningen af Lov 409. Omkring en tred-
jedel af landets kommuner har allerede 
indgået forskellige former for lokale afta-
ler, så det giver mening, at der i den nye 
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WWW.KOPITILUNDERVISNING.DK

WWW.TEKSTOGNODE.DK

BESØG VORES STAND, OG FÅ SVAR PÅ KOPIERINGENS HVEM-HVAD-HVOR
FÅ INSPIRATION TIL MELLEMTRIN OG UDSKOLING, OG DELTAG I VORES KONKURRENCE

Den 22. april kl. 11.30 – 12.15 kan du møde forfatteren Daniel Zimakoff.  Med sit oplæg 
’Fiktion med Friktion’ giver han konkrete ideer og inspiration til undervisningen i fiktion 
for mellemtrin og udskoling. Daniel Zimakoff har fået Kulturministeriets børnebogspris
i 2004 og har siden 1993 undervist i at skrive fiktion for børn, unge og voksne.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
PÅ SKOLEMESSEN I ÅRHUS DEN 22. OG 23. APRIL

KOM

OG HØR

Copydan.Annonce.Plenum.210x135.040215.indd   1 04/02/15   11.53

ZZzzzz …
Søvnforskere anbefaler syv-otte timers søvn hver nat.
Årsagerne kan være mange: travlhed, for meget arbejde, tendens 
til at være perfektionist, skrigende børn eller intensivt tv-kiggeri, 
men resultatet er det samme: hver tredje af os får sovet for lidt.

På kort sigt betyder det mangel på overskud i dagligdagen. Men 
på lang sigt kan mangel på søvn medføre alvorlige problemer med 
fx immunforsvaret, stofskiftet og hjertekar-systemet.

NOTER

HVER TREDJE SOVER FOR LIDT 
Epinion har for DR Nyheder spurgt ca. 1000 repræsentativt 
udvalgte danskere på 18 år og derover om, hvor lang tid de so-
ver hver nat.

3-4 TIMER:  2 %
5-6 TIMER:  34 %
7-8 TIMER:  5 %
MERE END 8 TIMER:   7 %

Fire af de adspurgte sov kun 1-2 timer og to har svaret ’Ved 
ikke’.

KOMMUNIKATION 

God kommunikation mellem forvaltning, skole og forældre er en vigtig  
faktor for, at forældrene er tilfredse med deres barns skolegang.

Det koster tid, men er også en god investering, at skoler og kommuner 
melder klart ud til forældrene om reformarbejdet – hvad er de aktuelle  
planer, hvad er skolens vision og udfordringer. 

6 RÅD TIL GOD FORÆLDREKOMMUNIKATION
1.  Informér løbende om initiativer, også om uforudsete ændringer
2.  Rettig omhu! Meld ud, selv om I ikke ved noget præcis endnu
3.  Brug forældreintra, hjemmeside, FB-side, fysiske møder mm.
4.  Brug genrer som FAQ, forældrebrev, nyheder på skolens web, mail m.m.
5.  Lyt til forældrenes ønsker for den fremtidige kommunikation.
6.  Sparring hos andre skoleledere og træk på hinandens erfaringer



 På dette års repræsentantskabsmøde er der ikke valg  
til de centrale politiske poster i Skolelederforeningen.

Til gengæld er der er på dagsordenen bl.a. den på forhånd ud-
sendte skriftlige beretning og aflæggelsen af formandens mundtlige 
beretning på mødet, behandling af indkomne forslag samt en over-
ordnet politisk drøftelse af områder, hvor foreningen skal koncen-
trere sin energi i det kommende år.

På repræsentantskabsmødet vil foreningens regnskab for2014 
blive fremlagt til godkendelse, ligesom der vil blive orienteret om 
budgetterne for 2015 og 2016. Endelig skal det ordinære kontingent 
fastsættes for kalenderåret 2016, og på samme måde skal midlerne 
til de lokale afdelinger samt ydelser til formand, næstformand og  
hovedbestyrelsesmedlemmer for 2016 fastsættes.

Ja, på forhånd lyder alt meget ordinært, og de det også et såkaldt 
ordinært repræsentantskabsmøde. Men skinnet bedrager, for intet 
er som det plejer, hverken i folkeskolen, for ledelsen af den og i for-
eningen! Opgaver, retning, økonomi – alt er i spil. 

PS: Endelig dagsorden, et revideret regnskab og den skriftlige beretning  
er udsendt til repræsentantskabets medlemmer 26. februar 2015.

HELT  
ORDINÆRT? 
DEN 26. MARTS 2015 MØDES SKOLEFORENINGENS 

REPRÆSENTANTSKAB I KØBENHAVN TIL DET 

ÅRLIGE KIK TILBAGE OG MED FORHÅBENTLIG 

ENDNU MERE UDSYN …

Af Michael Diepeveen

OBS!

REPRÆSENTANTSKABS- 
MØDE

FORELØBIG dagsorden, jf. § 8, stk. 2 og 5:

1.  Valg af dirigent
2.  Vedtagelse af forretningsorden for mødet
3.  Formandens beretning, herunder drøftelse af 

centrale politikområder.  
Skriftlig beretning vedhæftes sammen med den 
endelige dagsorden. 

4.  Godkendelse af regnskab
5.  Indkomne forslag 
6.  Orientering om budget, samt:
 a.  Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelses-

medlemmerne jf. § 9 tk.3.
 b.  Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
 c.  Fastsættelse af kontingent, jf. § 5, stk. 5
7.  Eventuelt

På vegne af hovedbestyrelsen

Med venlig hilsen

Claus Hjortdal
Formand
Skolelederforeningen 

MØD OP PÅ DE LOKALE GENERALFORSAMLINGER
Husk også, at din lokale afdeling af Skolelederforeningen afholder  
ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal.

De nærmere oplysninger om tid og sted meddeles lokalt direkte til 
medlemmerne. 

I henhold til vedtægternes  
§ 8, stk. 2 indkaldes herved til  

ordinært repræsentantskabsmøde  
i Skolelederforeningen:

TORSDAG DEN 26. MARTS 2015  
KL. 10.00

DGI BYEN, TIETGENSGADE 65,  
1704 KØBENHAVN V
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LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær 
general forsamling på adressen:  
Kompagnistræde 39, 1208 København K  
i Kompagnisalen.

Tidspunkt: Lørdag den 18. april 2015,  
   kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med  

redegørelse for driften i datterselskabet LB 
Forsikring A/S

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrap
porten for 2014

4. Beslutning om anvendelse og fordeling af 
årets overskud i henhold til den godkendte 
årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af  
foreningens vedtægter. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at vedtægtskravene om brug 
af medlemsblade mv. til offentliggørelse af 
diverse forhold relateret til foreningens 
virksomhed er utidssvarende i forhold til 
nutidens kommunikationsformer. Det drejer 

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Anmeldelse om overværelse af general
forsamlingen skal være LB Foreningen 
F.M.B.A., Direktions sekretariatet, i 
hænde, senest mandag den 13. april 2014, 
hvorefter adgangskort vil blive tilsendt.

LB FORENINGEN F.M.B.A.
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Carsten MørckPedersen
Formand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

sig om § 8, 13 afsnit: vedrørende medde
lelse om valg af delegerede, § 8, 12. afsnit: 
vedrørende meddelelse om valgresultatet 
og § 10, 3. afsnit: vedrørende indkaldelse 
til generalforsamlinger 

6. Godkendelse af lønpolitik for  
LB Foreningen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil 
dagsorden med de fuldstændige forslag og 
årsrapport med koncernregnskab  være frem
lagt til eftersyn for medlemmerne på selska
bets kontor. 

Materialet vil også kunne findes på 
www.lbforeningen.dk under menupunktet
 ”Om LB Foreningen” under punktet 
”Generalforsamling”.
Adgang til generalforsamlingen har samtlige 
delegerede, der tillige har stemmeret. End
videre har medlemmer af Lærerstandens 
Brandforsikring ret til at overvære general
forsamlingen og tage ordet der, dog uden 
stemmeret.

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling - Plenum_165x120.indd   1 20-02-2015   08:31:26

Demens
I Sydkorea, der har et af verdens største 
forbrug af informationsteknologi, opstod 
begrebet digital demens allerede i 2007. 

Læger begyndte at observere et sti-
gende antal unge, der led af hukommel-
ses- og koncentrationsvanskeligheder og 
manglende evne til at relatere sig til andre 
mennesker. Samt klarer sig dårligere i 
skolen. 

I 2010 vurderede man, at 12 % af ele-
verne i de sydkoreanske skoler var afhæn-
gige af internettet. Det bekræftes af stu-

dier i fx Tyskland og Portugal, hvor man 
også har set en forværring af deres sko-
leresultater, efter de fik fri adgang til 
nettet.

Forværringen er mest markant blandt 
drengene og i forvejen udfordrede elever. 
Og det er ofte i socialt svage familier, at 
computeren tager overhånd. 

Alt dette og meget mere om emnet  
skriver den tyske professor i neurobiolog 
Manfred Spitzer om i sin bog: Digital  
demens.

NOTER

LIVSRÅD
Her syv af slagsen, formuleret for ca. 3000 år siden i Prædikerens Bog:

1. 
Det er bedre ikke 
at love noget end 
at love noget, du 

ikke kan holde 
(5,4)

2.
Det er bedre at 
glæde sig over, 
hvad man har, 

end at fantasere 
om, hvad man 

ikke kan få (6,9)

3. 
At føre en sag 
igennem til sin 

afslutning er vig-
tigere end at 

kunne begynde 
den (7,8)

4. 
Lad være at 

sukke efter de 
gode, gamle 
dage (7,10)

5.
Hvad du end har 

for, så gør det 
helhjertet (9,10)

6. 
Invester vidt og 
bredt, du skal 

nok få udbytte af 
det med tiden 

(11,1)

7.
Nyd nuet og øje-
blikket. Spis, drik 
og vær glad. Følg 

dit hjerte og 
brug dine evner 

(7,9)

Der skulle i tre valgområder vælges kandidater tilhørende henholdsvis folke
skoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folke
skolen og andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, 
medlemsgruppe 2.

Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2015.

Valgområde 10 Nord- og Midtjylland
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for  
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Lærer Rita Helbo Jensen, Herning, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Finn Brask, Holstebro, medlemsgruppe 1.   
 • Lærer Thomas Steen Rasmussen, Vejle, medlemsgruppe 1. 
 • Lektor Lea Larsen, Fredericia, medlemsgruppe 2.

Valgområde 11 Østjylland
Der skulle vælges 4 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 3 delegerede for 
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges.

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Pens. lærer Allan Søndergaard, Sabro, medlemsgruppe 1. 
 • Viceskoleleder Carsten MørckPedersen, Silkeborg, medlemsgruppe 1. 
 • Konsulent Keld Munniche Andersen, Århus, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen, Spentrup, medlemsgruppe 1. 
 • Lektor Kirsten Petry, Viborg, medlemsgruppe 2. 
 • Tine Kanne Sørensen, Århus, medlemsgruppe 2.
 • Lektor Hedvig Gerner Nielsen, Randers, medlemsgruppe 2.

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Valgområde 12 Nordjylland
Der var kampvalg i både medlemsgruppe 1 og medlemsgruppe 2.  
For medlemsgruppe 1 skulle der blandt 4 opstillede kandidater vælges  
3 delegerede og for medlemsgruppe 2 skulle der blandt 3 opstillede  
kandidater vælges 2.

Valgt blev:
 • Pens. skolebibliotekar/lærer Ingeborg Kragh, Aalborg, medlemsgruppe 1. 
 • Pens. teamleder Erling Schmidt, Aalborg, medlemsgruppe 1. 
 • Kredsformand Lars Busk Hansen, Hjørring, medlemsgruppe 1. 
 • Gymnasielærer Martin Hare Hansen, Brønderslev, medlemsgruppe 2. 
 • Styrmand/lærer Ivan Leth, Sindal, medlemsgruppe 2.

Desuden blev Henning Risager, Strandby valgt som 1. suppleant for med
lemsgruppe 1 og Ebbe Nygaard, Aalborg valgt som 1. suppleant for med
lemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten MørckPedersen Anne Mette Toftegaard
Formand Adm. direktør

VALGRESULTAT
 I oktober 2014 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

Valgresultat - Plenum_165x120.indd   1 20-02-2015   08:38:32



NU SKAL DEN NYE REFORM 
RODFÆSTES – IKKE KUN HER, MEN 
OVER HELE LANDET

 Udviklingen af folkeskolen 
stod højest på dagsordenen, da Lille Vær-
løse Skole skulle have ny skoleleder. Et 
enigt ansættelsesudvalg satte Peter Thom-
sen på posten. Hans opgave er sammen 
med bestyrelsen og medarbejderne bl.a. at 
føre skolen sikkert ind i den nye reforms 
tidsalder.

Peter Thomsen har været skoleleder på 
Kerteminde Byskole i 11 år og rettede be-
vidst søgelyset mod det nordsjællandske, 
da han søgte nye udfordringer.

”Jeg gik efter en skole, som havde en de-
mografi lidt som Kerteminde. Og på mange 
måde er de to skoler ens. Tiden var kom-
met til at bruge mine kompetencer i det 
sjællandske. Lille Værløse Skole har rigtig 
god trivsel og ligger over landsgennemsnit-
tet, hvad angår faglighed. Det er et rigtig 
godt fundament at bygge på,” siger Peter 
Thomsen, der er klar til at arbejde videre 
med folkeskolereformen. 

Furesø Kommune er en god kommune, 
pointerer han.

”Her har man et fremmøde for lærerne 
på 35 timer, og det håndteres fleksibelt. Så 
man får fordelen af at kunne være tilstede 
på skolen, men har også mulighed for at 
arbejde derhjemme i det omfang, det giver 
mening for den enkelte medarbejder. Den 
fleksibilitet svarer meget godt til den 
måde, jeg selv arbejder på.” 

”Lille Værløse Skole var et godt match 
for mig. Især fordi de lægger vægt på det 
værdimæssige, hvor relationer, ansvarlig-
hed og den anerkendende tilgang er vig-
tige elementer. Vores skole har fire værdier 
ånd, mod, puls og tone – de er et godt ud-
gangspunkt for arbejdet som leder”. 

Han anser det for vigtigt, at man som 
skoleleder er med til at sikre, at alle aktø-

rer i skolen får gode relationer, som skabes 
gennem samarbejde. 

Peter Thomsen, der bl.a. har en master i 
offentlig ledelse fra SDU, nyder at arbejde 
med forandringer. For ham er kernen at 
arbejde med mennesker og se glæden ved 
at få noget til at lykkes. At man sammen 
flytter sig fra A til B og giver liv til proces-
sen med at skabe nye ting også sammen 
med andre. Desuden er det en betydnings-
fuld faktor for ham, at man har indflydelse 
på det selv.

”Når forandringer sker med små skridt, 
hvis det kan lade sig gøre, kan man også 
hele tiden spørge, om det holder, og der-
for har medarbejderne også lyst til at kaste 
sig ud i nye ting, fordi de ved, at det sand-
synligvis kan justeres, hvis der er brug for 
det,” siger Peter Thomsen.

”Nu skal den nye reform rodfæstes – 
ikke kun her, men over hele landet – og de 
nye tiltag som lektiehjælp og understøt-
tende undervisning og tværfagligt samar-
bejde mellem lærere og pædagoger er jo 
det, vi nu evaluerer på og håber på at gøre 
endnu bedre, end vi gør i forvejen.”  

LILLE VÆRLØSE SKOLE har 450 elever og 
65 pædagogiske medarbejdere. Skolen har 
desuden en afdeling i Jonstrup med tre klas-
ser. Ledelsesteamet består af skoleleder, en 
administrativ afdelingsleder, en pædagogisk 
afdelingsleder og en FFO-leder.

PETER THOMSEN, 51 ÅR, 
skoleleder på Lille Værløse 

Skole, Furesø Kommune, 
fra 1. december.

JEG HAR FÅET NYT JOB
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NOTER

VÆKST
Der er et stigende antal job på 
det danske arbejdsmarked. 

Fjerde kvartal i 2014 havde med:

65.953 
annoncer således det højeste 
antal jobopslag i seks år. 

Man skal tilbage til tredje kvar-
tal 2008 for at se et højere antal 
nye jobannoncer. I 2007 var der 
næsten 100.000 nye annoncer i 
kvartalet. Udviklingen styrtdyk-
kede med krisen i 2009 med 
40.000 stk. 

Kilde: Dansk Jobindex

Løber til F7
Skak på skemaet er én af de aktivi-

teter, der kan højne skoleelevers 
matematikfærdigheder. 

Det viser forskningsprojektet 
’Skak+mat’ fra Aarhus Universitet, 
som har testet, hvilken indflydelse, 
skoleskak har på de matematiske 

kompetencer. 

Fem århusianske skoler har deltaget 
i projektet, som inkluderer 30 ind-
skolingsklasser. 20 af klasserne fik 

erstattet én ugentlig matematiktime 
med skak. Børnene blev undervist i 

skak i ti måneder.

Se mere på skoleskak.dk

Pædagogernes læreplaner er fyldt 10 år, og tilsyneladende er arbejdet med dem 
faldet i god jord. I BUPL har man spurgt medlemmerne, og her er:

På minussiden – viser undersøgelsen – er, at kommunerne ofte ikke bruger pæ-
dagogernes tilbagemeldinger til at udvikle institutionerne …

A. P. Møller-milliardgaven til den danske folkeskole ud-
møntes stille og roligt. 

Skolelederforeningen har modtaget ca. 2 mio. kr. fra 
A.P. Møller til projektet ”Observation, vurdering og 
feedback vedrørende lærernes undervisningspraksis  
– et led i skolernes kvalitetsudvikling”.

Men der er stadig langt igen, før milliarden er brugt.  
Og nu er der en ny runde.

Fonden forventer i denne ansøgningsrunde give støtte 
til både store og små projekter, men vil i højere grad pri-
oritere tværgående samarbejder på en række områder.

Desuden lægges der vægt på, at projektet vil have en 
varig positiv effekt på elevernes læring og trivsel.

Ansøgningsfristen for forårets ansøgningsrunde er  
den 22. april 2015. 

Læs mere på apmollerfonde.dk/folkeskolen

  Tabe sig
  Holde op med at ryge
  Være mindre stresset og få mere overskud  Bruge mere tid på familien

  Hjælpe andre og blive et bedre menneske  Få styr på økonomien
  Lave et karriereskift eller få et andet job  Spise sundere

  Dyrke mere motion
  Lære noget nyt

MIA. 
KR.

ET NYT ÅR
2015 er godt i gang, og langt væk er de flotte løf-
ter, som ved årsskiftet blev givet om at: 

Ikke for at snage, men hvordan går det med det?

Læreplaner
73 % 

enige i, at pæ-
dagogiske læ-
replaner styr-
ker arbejdet 

med børnene.

75 % 
enige i, at de er 
blevet bedre til 
at arbejde med 
læreplaner i de 

10 ar, de har 
eksisteret.

67 % 
enige i, at lære-

planerne ud-
vikler deres 

pædagogiske 
praksis og styr-
ker professio-

nen.

60 % 
enige i, at den 
tid, de bruger 

på at udar-
bejde lærepla-

ner, er givet 
godt ud.

52 % 
enige i, at ar-

bejdet med læ-
replanerne har 
udviklet sig po-
sitivt i løbet af 

de 10 år.
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ORDETS MAGT
Forskellig ledelse
Erfaringsbaserede refleksioner  

og filosofiske synsvinkler 
Kim Gørtz & Mette Mejlhede (red.)
DJØF Forlag 
312 sider, 375 kr.

 Ledelse er ikke udtryk for én 
bestemt måde at gøre tingene på. Eller 
være på – og der ligger ikke en særlig 
personlighed gemt i ledere og deres le-
delse. Eller hur?

Jo selvfølgelig er der nogle fælles træk, 
som man har søgt at indkredse i ledelses-
litteraturen. Men det er også meget for-
skelligt, hvordan ledelsesopgaven gribes 
an. Det er det spænd i måderne at gribe 
tingene an på, alt efter tid, sted og om-
stændigheder, vi får nogle beskrivelser af 
i denne bog.

Det er en antologi med bidrag fra le-
dere fra forskellige kanter – erhvervsliv, 
det offentlige, herunder skoleverdenen. 
Her kommer praktikerne på banen med 
deres oplevelser og erfaringer. Oveni får 
vi så input fra en række filosofisk-forsk-
ningsbaserede ledelsesteoretikere. 

Vi kommer vidt omkring fra den ve-

MAKRO  
ØKONOMI

Kapitalen i det 21. århundrede
Thomas Piketty

Gyldendal 
672 sider, 399 kr.

 I takt med fremkomsten af 
den klassiske matematik og naturviden-
skab med dens systemer og regelmæssig-
heder ser den økonomiske videnskab  
dagens lys. De herrer Smith, Malthus,  
Ricardo og Marx sætter for alvor ord på 
sammenhængene mellem indkomst,  
kapital, ejendom, løn og arbejde. 

Senere får vi den moderne fysik med 
nye mere komplekse love og dynamik-
ker, og med kapitalismens tilbageven-
dende kriser og det sovjetkommunistiske 
systems sammenbrud kommer der nye 
økonomiske teoretikere og teorier på ba-
nen, fx Keynes, Friedmann, Galbraith og 
Krugman.

Der er blot det, at finansielle modeller 
kan opleves som meteorologiske, der vil 
forklare og forudsige, ja helst love sol og 
sommer, dosere regn, styre uden om 
jordskælv og tsunamier. Sådan går det 

sterlandske analytiske tilgang og til den 
buddhistiske state-of-mind m.m. Centralt 
står, om man kan gøre sig gældende og 
gøre den forskel, der gør en positiv for-
skel. Skabe forandring, bryde vaner, 
modstand, forvandle inerti – til energi. 
Det får vi gode eksempler på.

Bogen er til tider lidt tung at læse, må-
ske fordi flere af bidragene er ekstrakter 
af Master-afhandlinger o. lign. Det er  
veluddannede folk, der leder og fordeler 
arbejdet i dag. Bogen har til gengæld 
tyngde. De fremlagte cases er oftest 
grundigt beskrevet og perspektiveret.

Blandt de praksisnære bidrag er finder 
vi ét af skolelederne Kirsten Birkving og 
Lars Nyborg (er også HB-medlem). De 
har i forbindelse med implementeringen 
af skolereformen arbejdet med lærernes 
motivation, der som følge af lockouten 
og lov 409 har kunnet ligge på et ret lille 
sted. 

Det er et forløb, der handler om magt, 
afmagt og muligheden for at gøre magten 
produktiv. Sprogligt, handlingsorienteret 
og ledelsesmæssigt – med inspiration fra 
bl.a. Foucault og Ole Fogh Kirkeby.

Kirkeby har et kapitel i bogen, hvor 
han netop dykker ned i fænomenet ’for-
skellig ledelse’ gennem sproget (med 
dets uendelige betydninger og medbe-
tydninger) og dialog. Herunder evnen til 
at høre og forstå sig selv, forudskikke 
samtalen med andre og kunne møde og 
besvare deres tale. 

Det er elementært, kære læser, og dog 
meget kompliceret! Det kræver sin leder 
at være i øjeblikket, kunne mestre spro-
get, samtalen og lede gennem ord. Vig-
tigst er det måske at lede gennem hand-
linger, men som Kirkeby igen spørger: 
Hvor mange handlinger lykkes uden  
ord? 

Michael Diepeveen
Redaktør
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ikke altid – og lige nu falder renten trods 
ALLE profetier om det modsatte. 

Men objektivt set er der nogle økonomiske 
håndtag m.m., der kan trækkes i og regule-
res med. I denne bog giver Thomas Pikkety, 
fransk professor i økonomi, en samlet frem-
stilling over 2-300 års samfundsøkonomisk 
historie. Der er tabeller, noter og statistik. 
Det er Big Data og Big Money. Der er også af-
stikkere til europæisk-angelsaksisk historie, 
litteratur og konkrete episoder. 

Omdrejningspunktet for bogen er spørgs-
målet om graden af ulighed mellem rig og 
fattig. Der har der længe eksisteret en uba-
lance mellem de rigeste vestlige lande og re-
sten af verden, men nogle af dem – især 
Kina, nogle sydamerikanske og afrikanske 
lande – haler ind. Det går den rigtige vej. 

Vi lever dér, hvor græsset i lang tid har 
været grønnest. Her hænger økonomien 
sammen med en fordelingspolitiske konsen-
sus, der under demokratiske styreformer i 
princippet ønsker frie og lige vilkår for bor-
gerne. Men realiteten er anderledes, viser 
Pikkety. Det går den forkerte vej. 

I de vestlige, rigeste lande er uligheden i 
de seneste 30-40 år øget voldsomt. De høje-
ste lønninger i virksomheder og den finan-
sielle sektor stiger uhæmmet. Væksten i ka-
pitalafkast overstiger væksten i indkomst/
produktion. Kæmpe formuer akkumuleres 
og koncentreres på få ejere. Det er et pro-
blem, for ulighed destabiliserer den sociale 
sammenhængskraft og demokratiet. 

Pikkety synes selv at have givet lidt op 
over for, hvad der kan gøres for at styre  
processerne. Men en meget mere markant 
indkomstregulering og fordeling gennem 
progressiv beskatning af indkomst og af  
kapital er håndtaget, handlekraftige politi-
kere kan bruge. Det er sket før, og det bør 
ske igen, peger han på. 

Der er mange sider i bogen med risiko  
for at kede sig. Det er en videnskabelig og 
grundig, men også en personlig bog, hvor 
det til tider svære stof er formidlet på en  
let måde. Er man interesseret i emnet, er 
det som at læse en godt skrevet krimi. 

Michael Diepeveen
Redaktør

ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, 

SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF� 70 25 10 08
Anmeldes honoreres med 
2 flasker vin samt bogen. 
Husk: skriv kort. 

Undervisning  
og læring
Udfordrende læring
James Nottingham
DAFOLO

Angsten for  
opdragelse
Dannelse i et sam-
fundsetisk perspektiv
Per Bjørn Foros og Arne 
Johan Vetlesen
Klim

Ledelse af selvledelse
Skab visionært hand-
lekraftigt 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
Reformpædagogikken 
revitaliseret 
Kirsten Krog-Jespersen, 
Preben Olund 
Kirkegaard og Benedikte 
Vilslev Petersen
Klim

Projektkompetencer
Mål og midler i skolens 
projektarbejde
Signe Holm-Larsen og 
Ulla Sverrild
Dafolo

Styrk dit barns  
karakter
Et forsvar for børn, 
barndom og karakter-
dannelse
Per Schultz Jørgensen
Kristeligt Dagblads Forlag

Dygtig, dygtigere, 
dygtigst 
Talentudvikling  
gennem differentieret 
undervisning
Kirsten Baltzer, Ole Kyed 
og Poul Nissen
Dafolo

Teamkoordinatoren 
Den kollegiale  
udviklingsaktør i  
skoler og uddannel-
sesinstitutioner 
Sten Clod Poulsen
MetaConsult Forlag

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

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

Klasseledelsens  
dilemmaer 
Fortsatte magtkampe 
i praksis, pædagogik 
og politik
John Krejsler og  
Lejf Moos
Dafolo 

Skolens teammøder
Facilitering og reflek-
sive processer
Ib Ravn og Vibeke  
Petersen
Samfundslitteratur

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

Undervisning og  
læring
Elevcentreret  
skoleledelse
Viviane Robinson
Dafolo 

Leadership Pipeline 
Styrk eksekverings-
evnen og byg en  
talentfabrik 
Ram Charan, Steve  
Drotter & Jim Noel
Gyldendal Business 
 

ANMELDELSER
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VICESKOLELEDER 
søges til  
Blåvandshuk Skole

Blåvandshuk Skole søger pr. 1. maj 
en målrettet og ambitiøs viceskolele-
der, der har flair for og lyst til admi-
nistrativt og pædagogisk arbejde. 
Skolen ligger i Varde Kommune og 
har filialskole i Billum. Vi har den 
bedste beliggenhed med direkte ad-
gang til skov, et dejligt lokalområde 
og vand og strand i cykelafstand.  
Vi er ca. 100 personaler fordelt på  
2 skoler, 4 SFO-er, og med 630  
elever For yderligere oplysninger  
se www.blaavandshukskole.dk

Du får bl.a. ansvar for:
•  personaleadministration herunder 

arbejdstidsaftaler, fravær m.m.
•  økonomi herunder drifts- og bud-

getansvar for alle afdelinger
•  fagfordeling 
•  nationale test og prøveafvikling 
•  medarbejderudviklingssamtaler 
•  at implementere læringsmålstyret 

ledelse sammen med lederteamet.

Jobindholdet kan tones i forhold til, 
hvad der er dine stærke områder, og 
hvad du gerne vil byde ind med. I le-

derteamet er vi i gang med at effek-
tivisere arbejdsgange og opgaver for 
at skabe mere tid til pædagogisk 
ledelse. 

Vi kan bruge dig, hvis du:
•  har tæft for og interesse i syste-

mer, strukturer, skemaer og tal og 
kan håndtere den daglige drift,

•  har humor og engagement,
•  er teoretisk og fagligt velfunderet i 

forhold til læringsmålstyret 
ledelse,

•  er en god sparringspartner,
•  vil være med til at implementere 

evidensbaseret ledelse,
•  har lyst til at lede og træffe 

beslutninger,
•  tror på skolens demokratiske og 

dannelsesmæssige værdier og 
derfor evner at holde fokus i en 
omskiftelig og foranderlig tid.  

Vores kommende viceskoleleder  
bliver en del af en velfungerende 
skole, der har en engageret medar-
bejderstab og ledelse. I det daglige 
arbejde referer du til skolelederen 

og er dennes stedfortræder.
Der vil blive indhentet børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge 
gældende overenskomst. 

Har du spørgsmål til stillingen eller 
lyst til at besøge skolen, er du vel-
kommen til at kontakte skoleleder 
Lis Solvang på tlf. 79947399.

Ansøgningen sendes elektronisk via 
link på Varde Kommunes hjemme-
side: http://www.vardekommune.dk/
Job-hos-os.aspx
senest fredag den 20. marts 2015 
kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 
26. marts.

BLÅVANDSHUK SKOLE
SKOLE SKOLEVÆNGET 12

6840 OKSBØL
TLF. 7994 7399 
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Skoleleder til Lagoniskolen, Vojens

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

Tlf.: 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Så har vi en skole med en vanvittigt spændende 
lederopgave, i en nytænkende organisation, 
der kalder på et stort pædagogisk overblik og 
organisatoriske kompetencer.

Læs om skolen på www.lagoniskolen.dk

Læs hele opslaget på www.haderslev.dk/job hvorfra 
du kan sende din ansøgning elektronisk, senest den 
10. april 2015.

Vi afholder første ansættelsessamtaler  
den 16. april 2015. Tiltrædelse 1. juni 2015.

Få flere oplysninger:
Distriktschef Peter Rymann, telefon 51 28 55 45  
Skolebestyrelsesformand Jens Friis Felber, telefon 21 38 17 99

Har du visioner for folkeskolen?  

Kan du motivere og udvise 
pædagogisk lederskab for med-
arbejderne i en forandringstid? 

Skoleleder til Lagoniskolen, Vojens

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

Tlf.: 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Så har vi en skole med en vanvittigt spændende 
lederopgave, i en nytænkende organisation, 
der kalder på et stort pædagogisk overblik og 
organisatoriske kompetencer.

Læs om skolen på www.lagoniskolen.dk

Læs hele opslaget på www.haderslev.dk/job hvorfra 
du kan sende din ansøgning elektronisk, senest den 
10. april 2015.

Vi afholder første ansættelsessamtaler  
den 16. april 2015. Tiltrædelse 1. juni 2015.

Få flere oplysninger:
Distriktschef Peter Rymann, telefon 51 28 55 45  
Skolebestyrelsesformand Jens Friis Felber, telefon 21 38 17 99

Har du visioner for folkeskolen?  

Kan du motivere og udvise 
pædagogisk lederskab for med-
arbejderne i en forandringstid? 

Skoleleder til Lagoniskolen, Vojens

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

Tlf.: 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Så har vi en skole med en vanvittigt spændende 
lederopgave, i en nytænkende organisation, 
der kalder på et stort pædagogisk overblik og 
organisatoriske kompetencer.

Læs om skolen på www.lagoniskolen.dk

Læs hele opslaget på www.haderslev.dk/job hvorfra 
du kan sende din ansøgning elektronisk, senest den 
10. april 2015.

Vi afholder første ansættelsessamtaler  
den 16. april 2015. Tiltrædelse 1. juni 2015.

Få flere oplysninger:
Distriktschef Peter Rymann, telefon 51 28 55 45  
Skolebestyrelsesformand Jens Friis Felber, telefon 21 38 17 99

Har du visioner for folkeskolen?  

Kan du motivere og udvise 
pædagogisk lederskab for med-
arbejderne i en forandringstid? 
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FIND DIT NYE JOB PÅ 
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DOWNFALL
I 2000 

var der

1.671
folkeskoler i Danmark.

I 2014 
var der

1.313
folkeskoler i Danmark

NOTER

LASER
Danske øjenlæger ADVARER 
om, at flere børn har mistet synet 
efter at have kigget i lyset fra  
laserpenne. 

Laserpenne med grønt lys med 
effekt op til 5000 mW kan på 
under et sekund forårsage bli-
vende alvorlige synskader på 
grund af forbrænding i nethinden. 

Nogle lasere er så kraftige, at de 
kan tænde en cigaret på under 
seks sekunder. Til sammenligning 
har en almindelig laserpen til  
undervisningsbrug en effekt på  
2 mW.

Komedie
En tour de force gennem de snørklede 
paragraffer og folkeskolens 200 år 
lange historie fra spanskrør til rund-
kreds hen over udenadslære, fri stil og 
IPads til alle. 

Det er, hvad Mungo Park Teatret i Kol-
ding tilbyder i deres nye forestilling 
”Folkeskolereformen” tillige med en før-
ste officiel evaluering af reformen i form 
af en komisk monolog.

Der er premiere 18. marts

Malala Yousafzay (billedet) og indiske Kailash Satyarthi 
fik Nobels fredspris i 2014. De to prismodtagere har fået 
prise for deres kamp for udsatte børns rettigheder.

Malala Yousafzay, 17 år, der blev søgt slået ihjel af Tali-
bankrigere for at ville gå i skole, er den yngste modtager 
af fredsprisen nogensinde. 

Hun har så nu oveni modtaget World Childrens Prize, også 
kaldet børnenes nobelpris, efter over 2 millioner skolebørn 
verden over stemte på hende.

KOMPETENCER
Selvom der er bred enighed om, at skoleledelse er en central faktor i 
udvikling af bedre uddannelse, er der ikke meget politisk fokus på om-
rådet. 

Det fremgår af en ny rapport fra OECD, der behandler erfaringer med 
og forskning i politiske reformer på uddannelses- og skoleområdet i 
en række OECD-lande.

Rapporten, der har titlen ”Education Policy Outlook 2015 Making Re-
forms Happen”, slår fast, at langt de fleste uddannelsespolitiske tiltag 
ikke følges ordentligt op – fx ved at sikre, at skoleledelserne er klædt 
på til at påtager sig en pædagogisk rolle, der støtter og udvikler lærere 
og andet personale, sætte klare mål og sikrer, at skolerne leverer ud-
dannelse af høj kvalitet. 

Claus Hjortdal mener: ”Set i lyset af OECD-rapporten er vores skole-
reform helt tydelig uambitiøs, når det gælder skoleledelse. De små 40 
millioner kroner der er sat af til kompetenceudvikling af skoleledere, 
rækker ikke langt set i forhold til, hvad man for eksempel har gjort  
i Norge. Man skulle have tænkt området ind i reformen langt  
tidligere, så udvikling af skoleledelse var blevet et mere centralt  
element i hele reformen.” 

I Norge har man mere konsekvent etableret en lederuddannelse og et 
udviklingsprogram for at forbedre effektiviteten af skoleledelse.
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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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MOD, KOMPETENCER 
OG VILKÅR
LEDERE MED PERSONLIGT MOD, PÆDAGOGISKE LEDERKOMPETENCER OG RIMELIGE 

LEDELSESVILKÅR. DET ER OPSKRIFTEN, HVIS SKOLEREFORMEN SKAL BLIVE EN SUCCES.

 Hvorfor mod? Fordi 
reformen forudsætter, at skolerne 
kommer på en rejse ind i ukendt 
territorium. De færreste har i dag 
en organisation, der formår at øge 
elevernes læring år efter år. Vel at 
mærke alle elevers læring. Og der 
findes heller ingen manual, hvor 
man bare kan slå det hele op. Der 
er kun én vej frem: spring ud i det! 
Med alle de farer, der er ved at 
eksperimentere.

Noget af det, man forsøger, viser 
sig ikke at du, og skal derfor hur-
tigt laves om. Noget andet af det, 
man gerne vil afprøve, vil lærere, 
pædagoger, forældre, skoleforvalt-
ningen eller kommunalpolitikerne 
være skeptiske overfor, og denne 
skepsis – stor som lille – skal lede-
ren formå at overvinde. 

Det er en kulturforandring
Er lederne ikke dygtige nok alle-
rede? Jeg møder mange dygtige le-
dere i skolen. Men de fleste har al-
drig prøvet kræfter med en opgave 
af de dimensioner, som reformen 
forudsætter, og de er heller ikke 
uddannet til det.

De hidtidige lederuddannelser 
har fokuseret ensidigt på de al-
mene (generiske) lederkompeten-
cer (som også er vigtige), men ig-
noreret de specifikke pædagogiske 
lederkompetencer. Det er de spe-
cifikke pædagogiske lederkompe-

tencer (viden om elevers læring, 
viden om hvordan skolen kan på-
virke forskellige elevers læring og 
de tilhørende ledelseskompeten-
cer), der er afgørende for at kunne 
vurdere hvilke veje, der er mulige 
og de mest frugtbare.

De er også afgørende for, at man 
som leder med troværdighed kan 
deltage i dialogen med sine fagpro-
fessionelle medarbejdere og lede 
den udvikling af medarbejdernes 
mangfoldige kompetencer, der 
skal til for at øge elevernes læring. 

I den sammenhæng kan jeg godt 
være lidt bekymret for den instru-
ment-tænkning, der florerer nogle 
steder: ”Du skal bare observere 
undervisning en gang om ugen og 
give lærerene feed back”. Ikke at 
det er en dårlig ide, at ledere ob-
serverer undervisning og giver 
feed back. Tværtimod! Men det 
har næppe nogen synderlig effekt, 
hvis det står alene.

Det, der kan rykke noget, er, 
hvis alle medarbejdere på skolen 
begynder at observere hinandens 
undervisning og hele tiden delta-
ger i en fælles søgen efter gode 
svar på, hvordan vi får alle elever 
engageret og udfordret på pas-
sende måde. At skabe en sådan 
kultur er mildest talt noget mere 
kompliceret og krævende end at 
kigge ind i klasseværelserne en-
gang i mellem. 

Indflydelse på egne forhold
Så er der ledelsesvilkårene. Her 
tænker jeg ikke først og fremmest 
på de negative effekter på klimaet 
fra lærerkonflikten. Dem kan dyg-
tige ledere godt håndtere. En un-
dersøgelse viste for nylig, at kli-
maet omkring reformen var klart 
mere positiv på skoler, hvor ledel-
sen havde formuleret en tydelig vi-
sion og retning for skolen i forhold 
til reformen. 

Derimod er der bekymrende 
mange eksempler på, at ”tilovers-
blevne” ledere fra en skolesam-
menlægning af skoleforvaltningen 
er blevet ”placeret” i lederteamet 
på en sammenlagt skole med en 
ny leder, uden at der har været 
tale om et positivt tilvalg fra hver-
ken den pågældende leder selv el-
ler fra den nye skoleleder på den 
sammenlagte skole. I sådanne le-
delsesteams opstår der ofte konflik-
ter, som bevirker, at de bliver dys-
funktionelle i måneder og år, indtil 
det hele revner, og man skal til at 
begynde helt forfra. 

Hvis ledelsen på en skole skal lyk-
kes med at gøre skolereformen til 
en succes, er det en afgørende for-
udsætning, at skolelederen selv får 
mulighed for at sammensætte sit  
ledelsesteam, og at alle ledere i 
teamet selv har ønsket at blive  
en del af teamet.  

JØRGEN SØNDERGAARD var formand for det tidligere skoleråd og er i dag bl.a. adjungeret 
professor på Syddansk Universitet, hvor han underviser skoleledere i masterfaget strategisk 
pædagogisk lederskab i skolen. Kontakt: jsoe@sam.sdu.dk
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Ønsker jeres skole: 
  At lære eleverne at hjælpe hinanden, når de oplever mobning? 

  At måle på trivslen og omfanget af evt. mobning i jeres klasser? 
  At lade eleverne udarbejde klassens egne samværsregler?

... så book et gratis Mobbestop-møde!
I alt 100 skoler i Storkøbenhavn og Aarhus og omegn har mulighed for at få besøg af Mobbestop-mødet 
"Bland dig ikke udenom" i perioden marts-juni 2015. Mødet har fokus på at forebygge mobning og lære 
eleverne at tage affære og hjælpe hinanden, når de selv eller andre bliver udsat for mobning. Mødet er  
gratis, varer ca. 1,5 time og er for hele skolens mellemtrin. Det ledes af en moderator fra YouGlobe. 

I møderne indgår tre kortfilm om mobning, der fungerer som afsæt 
for en dialog om, hvad man kan gøre, når man oplever mobning.  
Eleverne kan deltage mundtligt eller ved at sende anonyme sms’er 
med deres spørgsmål og kommentarer op til salens storskærm, 
hvorfra moderatoren kan bringe det ind i debatten.  
 
Efter mødet kan hver klasse med udgangspunkt i klassesættet 
'Bland dig ikke udenom' udarbejde deres egne samværsregler. 
Forskning viser nemlig, at der er mindre mobning og mere triv-
sel i klasser, hvor eleverne har konkrete samværsregler og ved, 
hvordan man omgås hinanden, hvad det vil sige at være en god 
kammerat, og hvad man helt konkret kan gøre, hvis nogle ikke be- 
handler hinanden ordentligt. På Mobbestop.dk kan I desuden via 
en anonym webundersøgelse løbende måle på trivslen i klasserne.
 
Mobbestop-mødet passer ind i det obligatoriske emneområde 
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab under 
kompetenceområdet Sundhed og trivsel.

Projektet er udviklet af foreningen YouGlobe med faglig bistand 
fra Red Barnet og støtte fra TrygFonden. Det bygger på den nye-
ste forskning om mobning.  
 
Læs mere på mobbestop.dk 

Book et møde ved at sende en mail til het@youglobe.dk.  

Foreningen YouGlobe / Kødboderne 18, 1.  / 1714 Kbh. V.   
tlf. 26830653 / www.youglobe.dk / info@youglobe.dk



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
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