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Lær hvordan tydelige mål, løbende feedback af 
høj kvalitet samt vurdering for læring kan løfte 
undervisningen til et helt nyt niveau.

I får et forløb, der er solidt 
forankret i forskningen –  
med tæt kobling mellem teori 
og praksis og en lang række 
konkrete værktøjer til at bruge 
i undervisningen.

Efteruddannelsesforløb til skoler

Målstyret 
undervisning
og synlig læring

Læs mere på www.cooperativelearning.dk

Læs mere på www.cooperativelearning.dk

Mål for hele forløbet 

Målet er, at deltagerne får konkrete 
redskaber til alle dele af den  målstyrede 
undervisning, herunder:

•  Fælles og individuelle mål
•  Tydelige succeskriterier
•  Vurdering for læring
•  Formativ feedback
•   Elevinvolvering og samskabelse 
•   Læringsstrategier og selvregulering 

Vi inddrager aspekter af Klasseledelse 
og Cooperative Learning efter ønske.

 Vi tilpasser 
forløbet til jeres 

ønsker og behov. 
Ring og hør nærmere: 

Efteruddannelsesforløbet  
kan sammensættes af: 
•   Kursus på skolen

•   Praksiscoaching i klasserne

•   Vejledning efter behov

88 24 50 84
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KULTURARBEJDE
 Reform, inklusion, ny organisering, omstruktureringer af sko-

lerne og ledelsen af dem. De forandringer, der sker disse år med og i folke-
skolen, sker i alle dimensioner. Arbejdsporteføljen er lang, det hele har et 
bredt sigte, forventningerne er høje, og mange af de nye tiltag går dybt.

Alt det, reformen sætter gang i med længere skoledag, understøttende un-
dervisning, åben skole, lektiecaféer, læringsmålstyring og effektopfølgning, 
indebærer forandringer i vores organisering og praksis. Men hvor mange 
uden for skolen kan tro, det handler om at arbejde lidt hårdere og gøre tin-
gene i en anden rækkefølge, ved vi, at det er meget mere end det.

Med de tiltag, vi knokler med at få implementeret, sker der også en række 
ændringer inde i hovedet på eleverne, medarbejderne og os som skoleledere. 
Det drejer sig om, at andre vaner og en anden systematik vinder indpas på 
skolerne. Et nyt syn, et nyt hold og et nyt udtryk toner frem.

Der er tale om gennemgribende kulturelle forandringer, der bl.a. handler 
om, at vi i fællesskab fastlægger, hvad god undervisning er, og at vi er tæt-
tere på undervisningen for at øge børnenes læring og udvikling. At vi erken-
der at øget faglighed og øget trivsel er hinandens følgesvende – og ikke mod-
sætninger. På samme måde som uddannelse og dannelse.

Forandringerne på de indre baner er lige så vigtige som på de ydre. Og 
der er såmænd ikke så meget hokus-pokus. Det er hårdt arbejde. Som psy-
koanalysens fader Freud – da han for ca. 100 år siden arbejdede med at 
skille jeg’et, selvet og over-jeg’et ud fra det ubevidste – sagde: Det er et kul-
turarbejde ligesom inddæmning og opdyrkning af nyt land.

Som skoleledere er vi i dag i gang med at skabe ny bevidsthed, ny kultur. 
Det kræver klar tale og at være tydelig på rammer, retning og mål, men det 
kræver også involvering og få skabt bedre måder til at bruge hinandens 
kompetencer på. Læringsledelse er ikke en sag for ledelsen alene.

Traditionelt set har skoleledelsen delegeret råderum til medarbejderne. 
Det skal vi fortsat gøre, når den fælles opfattelse af, hvad det er 
for værdier, vi vil drive skole på, materialiserer sig. Ansvaret 
overordnet set har vi uomtvisteligt, men ansvarsbevidsthed er 
noget alle bør eje. Et vigtigt ledelsesmæssigt tiltag er derfor at 

distribuere forandringskapacitet ud til lærerne/medarbej-
derne, gennem fx didaktiske tutorer og vejledere og ved  
fx at etablere læringscentre og resursecentre.

I øvrigt: Folketingsvalget er i skrivende stund ikke ud-
skrevet. Når det sker, venter jeg ikke, at skolen denne 
gang vil ligge i top på partiernes agenda. De mange æn-
dringer, der med bred politisk opbakning er besluttet for 

skolen, lægger forhåbentlig en dæmper på nye reform-
idéer. Det vil være tiltrængt. Tak. 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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BRUG DIN  
FORENING
SKOLELEDERFORENINGEN ARBEJDER FOR AT SKABE GODE ARBEJDSVILKÅR OG UNDERSTØTTE 

VORES MEDLEMMER I LEDELSESOPGAVEN. LÆS, HVORDAN VI ARBEJDER FOR DIG
Af Malene Lieberknecht

VI FORHANDLER  
DIN LØN OG DINE  
RETTIGHEDER
Vi har indflydelse på din 
løn og dine rettigheder 
centralt og lokalt, idet  
Skolelederforeningen/LC-
Lederforum forhandler 
skolelederenes overens-
komst fra kravopstilling  
til lokal udmøntning. 

Vi lytter til dig! Op til 
overenskomstforhandlin-
ger inviterer vi dig til med-
lemsmøder, hvor vi beder 
dig hjælpe os med at kvali-
ficere foreningens krav og 
ønsker til forhandlingerne.

De lokale foreninger spil-
ler en stor rolle og er i lø-
bende dialog med forenin-
gens centrale konsulenter 
om aftaler om løn og ledel-
sesvilkår.

VI KENDER JURAEN, 
NÅR DU HAR BRUG 
FOR DET
Vores mål er at rådgive 
dig, så du kan komme vi-
dere i din ledelseskarriere.

Får du brug for rådgiv-
ning eller juridisk bistand i 
dit ansættelsesforhold, 
kender vi dine rettigheder 
og pligter. Vores konsulen-
ter rådgiver ved ansæt-
telse, sygdom, fravær, sko-
leledernes arbejdsmiljø og 
ved stillings- eller struktur-
ændringer.

I alvorligere sager vareta-
ger konsulenterne sagsbe-
handling af personsager og 
er bisiddere ved tjenstlige 
sager, afsked. Ved syge-
samtaler deltager vi som 
bisiddere på linje med de 
lokale formænd. Står du 
overfor en afskedigelses-
sag begrundet med samar-
bejdsproblemer, mang-
lende tillid til lederevner, 
sygdom eller andet, er det 
os, du skal søge rådgivning 
hos. Vi forhandler også 
fratrædelsesaftaler.

DYK NED I  
DEN FAGLIGE  
VÆRKTØJSKASSE
Hvordan kommer vi godt i 
gang med den nye folke-
skole? Det er et af de em-
ner, vi forsøger at give svar 
på. Du kan finde denne 
pjece og en række andre 
pjecer på vores hjemme-
side, hvor de er lige til at 
printe ud.

Vi tager fat i praktiske, 
faglige, juridiske og over-
enskomstmæssige emner 
som skoleledelse i en ny 
kontekst, inklusion, spe-
cialundervisning, krise-
håndtering, tilsynsansvar 
samt hvordan du skal for-
holde dig, hvis du er be-
kymret for at blive afskedi-
get.

Find værktøjskassen på 
www.skolelederforeningen.
org/vaerktojer

DIN STEMME  
BLIVER HØRT
Vi har indflydelse og bliver 
hørt i en lang række faglige 
sammenhænge, også når 
det gælder lovgivningen 
om folkeskolen. 

Foreningen er repræsen-
teret i udvalg, reference-, 
følge- og styregrupper i 
UVM, KL og mange andre 
sammenhænge med fokus 
på styring, ledelse og ud-
vikling af folkeskolen. Vi 
sidder med i grupper om-
kring udvikling af det nye 
kvalitetstilsyn, læringskon-
sulenter, læreruddannelse, 
kompetenceløft til skole-
bestyrelser i folkeskolen og 
mange flere.

Vi gør også vores indfly-
delse gældende via en lang 
liste af samarbejdspart-
nere som DLF, Skole og 
Forældre, BAR U&F, EVA 
samt Socialstyrelsen.

DIN LOKALAFDELING 
ER TÆT PÅ  
FORENINGEN
Hvordan ser det ud med 
antallet af skoleledere i dit 
område? Og hvad med den 
lokale lønpolitik? Lokalaf-
delingen varetager den lo-
kale aftaleret for medem-
mernes lønvilkår og vare- 
tager de lokale interesser. 
Din lokale formand kan 
vejlede dig om specifikke 
lederspørgsmål eller pro-
blemstillinger f.eks. ved 
ansættelse eller afskedi-
gelse.

Lokalafdelingerne arbej-
der tæt sammen med Skole- 
lederforeningen centralt, 
og vores konsulenter er 
klar med vejledning og 
rådgivning – både til lokal-
afdelingerne og dig som 
medlem. De lokale tillids-
mænd/formænd tilbydes 
en organisationsuddan-
nelse, som ruster dem til 
at varetage dine interesser.
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STYRK DIN FAGLIGHED 
OG DIT NETVÆRK
Via vores hjemmeside og 
nyhedsbrev kan du holde 
dig orienteret om de kur-
ser, konferencer og net-
værkstilbud, som vi tilby-
der. Her kan du også læse 
om relevante tilbud fra 
samarbejdspartnere.

Vi er også klar med te-
madage, kurser og oplæg, 
om f.eks. folkeskolerefor-
men, til de lokale afdelin-
ger. Der er mange mulig-
heder for at styrke din 
faglige viden og dit net-
værk.

Skolelederforeningens 
årsmøde – ikke at for-
glemme: Et tilbud om et 
fagligt løft og om at møde 
lederkollegaerne og gamle 
venner. I år i Aarhus den. 
22.-23. oktober, reservér 
dagene nu!

RÅD OM DIT  
LEDERJOB
Vi rådgiver om dit eget an-
sættelsesvilkår og giver 
også sparring og vejled-
ning om dit job som leder. 
Det kan være spørgsmål 
om fortolkning af folkesko-
lelovgivningen eller speci-
fikke spørgsmål til admini-
strativ eller strategisk 
ledelse. Vi går i dialog og 
giver sparring om speci-
fikke faglige emner som 
teamsamtaler, observation 
af undervisningen, elevpla-
ner eller konflikthåndte-
ring. Kontakt os, hvis du 
har spørgsmål om din op-
gave som leder.

DU MØDER OS  
OFTE I MEDIERNE
… hvor vi taler din sag. Vo-
res formand og næstfor-
mand udtaler sig ofte i me-
dierne – som regel 25-30 
gange hver måned – om 
skolelederes arbejdsvilkår, 
udvikling af folkeskolen og 
den skolepolitiske dagsor-
den. Vi er interesseret i 
dialog og udtaler os til ny-
hedsmedierne og på so-
ciale medier som Twitter 
og Facebook, og vi hører 
meget gerne din mening 
på de sociale medier.

Vi byder ind med viden 
og holdninger til politikere 
og samarbejdspartnere 
samt alle, som vil i dialog 
omkring folkeskolen og 
skoleledelse, og vi taler din 
sag med kronikker i de 
store dagblade.

KEND DIN PENSION
Har du spørgsmål om din 
pension, kan vores konsu-
lenter hjælpe med at få 
overblik. Vi giver rådgiv-
ning og vejledende bereg-
ninger af pensionens stør-
relse, hvad enten der er 
kort eller længere tid til din 
pensionering. Du er også 
velkommen til at kontakte 
os for sparring, råd og vej-
ledning i løn- og overens-
komstspørgsmål.

FÅ DEN NYESTE VIDEN
Søger du nyheder om skole- 
ledelse og skolen, vil du 
orienteres om nye tilbud, 
og følger du foreningens 
politiske og faglige ar-
bejde? Hold øje med  
vores medier!

Medlemsbladet plenum 
udkommer 7 gange om 
året og på hjemmesiden, 
som opdateres dagligt,  
får du nyheder om skole-
ledelse, holdes orienteret 
om foreningens arbejde  
og tilbud mv. 

I det elektroniske ny-
hedsbrev plenum+, som 
udkommer 14 gange om 
året, har vi fokus på de helt 
aktuelle nyheder fra for-
eningen. Vi vil også gerne  
i dialog med dig på Twitter 
og Facebook.

Følg med på: www.skole-
lederforeningen.org, hvor 
du også kan tilmelde dig 
nyhedsbrevet.

Twitter: @skolelederOrg 
og Facebook: Søg efter 
’Skolelederforeningen’ og 
giv os et ’like’

plenum – juni 2015 7



NOTER

FRIDAGE
Ved en ”helligdagsreform” i 1770 forsvandt halvdelen af årets dengang 
22 helligdage, bl.a. helligtrekongersdag, 3. juledag, kyndelmisse, Skt. 
Hans’ dag, mortensdag og mikkelsdag.

Nu er det måske på tide at gå den anden vej igen?

I hvert fald har byen New York, der er USA’s største skoledistrikt, lagt  
to nye muslimske helligdage ind fra næste sommer.

Det er Id al-fitr, der er afslutningen på fastemåneden ramadan, og al-adha,  
der markerer afslutningen på den årlige pilgrimsfærd til Mekka.

New Jersey, Massachusetts og Vermont har allerede indført helligdagene.

ELEVER
Silke J. Fogelberg, der  
er 16 år gammel og går  
i 9. klasse på Hunderup-
skolen i Odense er ny 
formand for Danske  
Skoleelever.

Højt på elevernes dagsorden er at have et or-
denligt undervisningsmiljø – også når det hand-
ler om trivsel. Der er for mange, der oplever en-
somhed og mobning, siger den nye formand.

INVOLVÉR
Danske Skoleelever har yderligere nogle bud på, 
hvordan den danske folkeskole kan forbedres:

•  Fire uger om året med emneorienteret  
undervisning på tværs af fag.

•  Fast fagcafé, hvor lærerne kan hjælpe med 
lektierne.

•  Elever og lærere har dag en 20 minutters drøf-
telse af, hvad klassen arbejder med. 

•  AKT-vejledere skal have kontor på skolen og 
være der minimum syv timer om ugen

•  Hver uge holder skolen morgenmøde med ori-
entering om, hvad der sker på skolen. 

Læs mere på www.skoleelever.dk

74 %
Altså næsten tre ud af fire elever i 
grundskolen søger ind på gymnasiet 
efter sommer.

Alt i mens er et sidste forsøg før  
valget på at reformere gymnasiet 
med et øget fagligt løft, have færre 
studieretninger og styrke anvendel-
sesorienteringen i undervisningen  
strandet.

Det er uenigheden om ændrede  
adgangskrav, der skiller folketingets 
politiske partier. 

Blå blok krævede under forhandlin-
gerne karakterkrav på mindst 4  
og op til 7 som adgangskrav. Mens  
regeringen højst vil acceptere et  
karakterkrav på 02.

Opgørelser viser, at ca. hver femte af alle 
møder i Danmark aldrig burde være afholdt, 
da de er spild af tid. Hvor mange af disse 
møder finder sted hos dig?

Kilde: Center for Offentlig Kompetenceudvikling

DET  
BEDSTE
En kommunal trivselsrapport har vist, at perso- 
nalet på Smidstrup-Skærup Skole er de mest  
tilfredse i Vejle Kommune. Så det er jo godt. 

Men stor var overraskelsen alligevel, da skolens 
ledelse i forrige måned fik en helt uventet mod- 
tagelse af personalet. Ledelsen blev mødt med  
rød løber, velkomstbanner, knus og kram samt:

•  Fælles morgenmad
•  Massage i 10-frikvarteret
•  Anrettet frokostbord
•  Sang til ledelsen
•  Blomster og chokolade

Så trods så meget :-) er det at være skoleleder  
det bedste job i verden, udtaler skoleleder Lance 
Luscombe.

ORGANISERET
SPILD AF TID

DJØF har nu tabt to sager mod KL, hvor kom-
munaldirektører har været i konflikt med deres 
politiske overordnede, borgmesteren. 

I begge tilfælde har kommunaldirektørerne 
søgt erstatning for uberettiget afskedigelse 
med henvisning til bl.a. den grundlovssikrede 
ret til at kritisere politikernes beslutninger.

Det er anklager som ’magtmisbrug’ og ’nepo-
tisme’ og på den anden side begreber som 
’ytringsfrihed’ og ’whistleblowing’, der nu er  
blevet vejet på fru Justitias vægt.

Konklusionen er, at man skal være forsigtig 
med at fare frem som offentligt ansat i et  
politisk system.

TÆNK 
DIG OM
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ACT CleanCoat® fjerner  
effektivt lugt og mug
Dårlige toiletforhold er ikke længere noget, skoler 

bare må leve med. ACT CleanCoat® er en helt ny 

løsning, der effektivt fjerner lugt og mug og gør 

den efterfølgende rengøring meget lettere. 

Derudover eliminerer ACT CleanCoat® op til 

99,99999 % af alle bakterier, vira og svampe

sporer i minimum 12 måneder.

Hvordan virker ACT CleanCoat®?
ACT CleanCoat® er en ufarlig væske, som  

påføres alle overflader i rummet. Produktet  

virker ved at nedbryde bakterier til CO2 og vand.  

Vi yder 12 måneders garanti på vores løsning.

Få rene toiletter og baderum nu!
Vi kommer gerne forbi din skole og laver en  

gratis vurdering af de udfordringer, I har.  

Derefter kan vi give dig et tilbud på en løsning.

“ACT CleanCoat® fungerer som lovet.  
Det har løst vores udfordringer, så vi  
nu for første gang ikke får klager fra  

hverken elever eller forældre.”

Serviceleder Kaj K. Møller, Kristrup Skole

“Jeg havde en naturlig skepsis,  
men ACT CleanCoat® har effektivt og  

langvarigt fjernet vores lugtproblemer  
og gjort rengøringen meget lettere.”

Serviceleder Michael Christensen, Rismølleskolen

Vi er specialister inden for højteknologiske løsninger, der sætter nye standarder for hygiejne. ACT CleanCoat® eliminerer op til 99,99999 % af alle bakterier, 
vira, skimmel og svampevækst. Resultatet er en bedre luftkvalitet indendørs og en mere effektiv rengøring. Vi yder 12 måneders garanti på vores løsninger.

Advance Cleantech ApS
Herstedøstervej 2729 | 2620 Albertslund
www.act.global/da | info@act.global

Kontakt salgschef Asger Juul-lassen på 28 25 88 09 eller ajl@act.global  
Du kan også udfylde en kontaktformular på www.act.global/skoletoiletter  
Så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Træt af uhumske 
skoletoiletter?
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FIT  
FOR  

FLIGHT
ET JOB MED EN FANTASTISK 

UDSIGT. OG GLÆDEN VED AT FÅ EN 

GIGANTISK OG KOMPLEKS MASKINE 

TIL AT FLYVE I FRI LUFT. DET ER 

NOGLE AF DE GEVINSTER, SOM 

FØLGER MED JOBBET SOM 

FLYPILOT. MEN FAGGRUPPEN ER 

UNDER PRES. DEN SKARPE 

KONKURRENCE FRA 

LAVPRISSELSKABERNE ER KOMMET 

FOR AT BLIVE, OG FREMTIDEN 

SYNES DYSTER. ALLIGEVEL TROR 

NIELS MØLLER, FORMAND FOR 

DANSK PILOT FORENING, STADIG 

PÅ, AT DER ER HÅB FOR DE DANSKE 

PILOTARBEJDSPLADSER.

Af Cathrine Huss Foto Jacob Nielsen
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 I et lille, hvidt hus i to etager, bag 
hovedgaden i Kastrup, inde bag et hotel, ligger 
det noget ydmyge fagforeningskontor for de 
danske SAS-piloter. Et mikroskopisk køkken 
med kaffemaskine og et forkontor, et møde- 
lokale med plads til 15 og et kontor til forman-
den. Her er ikke høje paneler, glamourøs ud-
sigt eller reception i palisander med årgangs- 
whisky i barskabet. En antik propel hænger  
på væggen i mødelokalet, som eneste tegn  
på, at værelserne huser 500 danske flypiloters 
fagforening. 

Niels Møller, formand for de danske SAS-pi-
loter siden september 2014, tager imod i af-

slappet tøj. Uniformen hænger 
hjemme i skabet, for siden sidste  
år har han arbejdet fuld tid i Dansk 
Pilot Forening. Flyvevingerne ved-
ligeholdes med et par ruter om 
måneden. 

Vi befinder os kun en kilometer 
fra Københavns Lufthavn, og går 
man ud på gaden, kan man ane 
kontroltårnet bag husene. Det er 
her, Niels Møller og hans kollegaer 
i piloternes fagforening har deres 

faste gang, når de er i tjeneste. Så længe det 
varer. For er der et sted, hvor man mærker 
globaliseringen, er det i flyvebrancen. 

”Branchen forandrer sig enormt. Vi er front-
figurer med hensyn til globaliseringen. Hvor 
andre erhverv kan beskytte sig med toldmure, 
der har vi ikke de samme muligheder. Det må 
vi indstille os på.”

Fra skibsfører til flykaptajn 
Lavprisselskaber som Ryan Air og Norwegian, 
er kommet for at blive. Niels Møllers piloter 
står midt i en forandringstid, og han kæmper 
for at bevare deres løn- og arbejdsvilkår, ja, 
simpelthen deres arbejdspladser. Arbejdet 
foregår på politisk plan, både ved overens-
komstforhandlinger med SAS og på politisk ni-
veau. Og han har arbejdet med det længe. Si-
den Niels Møller blev ansat som pilot i SAS i 
1996, har han deltaget on and off i det fagpoli-
tiske arbejde. Allerede i 90erne fik han nemlig 
konsekvenserne af den stigende globalisering 
helt tæt på. Niels Møller er oprindelig uddan-

net skibsfører og sejlede 
i mange år på verdens-
havene som styrmand. 
Senere blev det Dan-
mark, DSB og Rødby-
Puttgarden, som i seks 
år blev hans faste arbejds- 
plads. 

”Jeg blev afvist, da jeg 
søgte ind i flyvevåbnet, 
og besluttede mig for at 
tage en uddannelse som 
skibsfører. Så jeg selv 
kunne finanansiere en 
privat pilotuddannelse. 
For jeg har altid villet 
flyve, siden jeg var så 
stor,” fortæller Niels 
Møller med lys i øjnene og rækker armen  
ud og markerer højden på en seksårig dreng. 

”Det var livsdrømmen, og det eneste, jeg 
har villet hele mit liv. Det var fly og fly og fly. 
Interaktionen mellem menneskene og maski-
nerne har altid fascineret mig. At vi menne-
sker kan operere så komplekse maskiner og  
få det til at fungere. Man skal virkelig forstå 
elementerne og være i stand til at håndtere 
krævende situationer.”

Fra glamourjob til nattevagt
Hvor pilotjobbet i 60erne var omgærdet af en 
aura af rejser til eksotiske destinationer, høj 
løn og og dertil hørende privilegier, er det i 
dag en ganske anden rolle, piloterne indtager. 
Markedet bliver trykket af lavprisselskaberne, 
og arbejdsforholdene har ændret sig meget. 

”Før i tiden var flyrejser noget eksklusivt, 
der var forbundet med luksus. Passagererne 
ville ikke flyve før kl. syv om morgenen og ef-
ter syv aften. Sådan er det ikke i dag. Rejse-
mønstret er ændret markant, og folk flyver 
gerne ved midnatstid, hvis bare det betyder 
noget for billetprisen. Og det påvirker selvføl-
gelig vores arbejdstid. Det er skifteholdsar-
bejde, og det har store omkostninger for 
familielivet.”

Derudover kæmper piloterne med lønpres-
set fra lavprisselskaberne. 

”Der sker det samme, som skete for 20 år si-

Når du skruer 
ned for prisen 

på billetten, går det ud 
over arbejdsforhold og 
løn. Det siger sig selv.

BLÅ BOG
•  Niels Møller er født 

i Solrød i 1962. 
•  Oprindelig uddan-

net skibsfører.
•  Har sejlet som 

overstyrmand for 
rederiet Knud Lar-
sen.

•  Fra 1988 overstyr-
mand for DSB på 
Rødby-Puttgarden.

•  Privat certificeret 
pilot i 1991. 

•  Ansættelse som pi-
lot hos SAS siden 
1996.

•  Formand for Dansk 
Pilot Forening siden 
september 2014. 

•  Har besat en række 
tillildshverv i Dansk 
Pilot Forening siden 
1996.

•  Bor i Holbæk med 
sin hustru gennem 
25 år, som han har 
to voksne drenge 
med. 
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den for søfarten. Jeg så, hvad der 
skete med udflagningen, man ud-
skiftede besætningerne med folk 
fra tredje verdens lande og fik folk, 
der arbejdede for en brøkdel af det 
vi fik, og på andre vilkår. Min frygt 
var, at det også ville ske med flyve-
branchen. Og det er sket.”

Fit for flight
Pilotjobbet kræver, at man er i fy-
sisk og psykisk i topform. Og med 
episoden med German Wings-styr-
tet blev vi på tragisk vis mindet om 
vigtigheden af mental stabilitet. For 
som pilot har man mange menne-
skers liv i hånden. Niels Møller fly-
ver gerne 200 passagerer ad gan-
gen, andre har maskiner med plads 
til 600. Derfor gennemgår flypilo-
ter en række undersøgelser, så man 
er sikker på, at de er i stand til at 
modstå pres. 

”Det er en operation, hvor der 
skal tages nogle beslutninger, og 
det er et gigantisk ansvar. Det læg-
ger pres på én og man skal man 
kunne performe, når man er på ar-
bejde. Derfor lægger vi stor vægt 
på, at folk skal være udhvilede og 
fit for flight. De skal være mentalt 
parate og kunne håndtere de situa-
tioner, der kan opstå. Det er nogle 
af de ting, vi er oppe imod, når vi 
forhandler som fagforening. Vi har 
jo et øje på, hvad vi synes er ret og 
rimeligt mht. daglig arbejdstid. 
Ikke kun ifht. familien. Det er også 
et spørgsmål om totalbelastningen 
som pilot.” 

Samarbejde er alfa og omega
I cockpittet er man altid to. Kap-

tajn og styrmand. Det er kaptaj-
nen, som står til ansvar overfor sel-
skaber og myndigheder og ham, 
som har det sidste ord. Men selvom 
ansvarsfordelingen ligger fast, er 
samarbejdsevner og fleksibilitet 
alfa og omega. 

”Hvis maskinen kommer under 
pres, på grund af vind og vejr eller 
tekniske vanskeligheder, skal du 
kunne træffe beslutninger lynhur-
tigt. Du skal kunne argumentere og 
analysere, og der er samarbejdsev-
ner ekstremt vigtige. Man kan ikke 
risikere, at folk ikke kan samar-
bejde, og derfor lægger man en del 
energi i at screene folk. Så der ikke 
opstår konflikter pga. de menne-
sketyper, der sidder der. Som kap-
tajn skal jeg kunne tåle at høre 
styrmanden sige, hvorfor er det så-
dan? Jeg skal kunne argumentere 
for, hvorfor jeg synes en løsnings-
model er rigtig. Og det skal gå 
stærkt, det foregår i løbet af 30 se-
kunder. Vi skal finde frem til den 
bedste løsning, og man skal kunne 
lytte til hinanden.” 

Niels Møller har aldrig selv ople-
vet en livsfarlig situation, men gi-
ver et eksempel på en lille uenig-
hed, som kan opstå i cockpittet. 
Andenpiloten kan f.eks. foreslå at 
tage ekstra brændstof med. Noget, 
som er meget omkostningsfyldt for 
flyselskabet. Det ekstra brændstof 
skal f.eks. bruges, hvis der er for-
sinkelser i lufthavnen og flyet må 
ligge og cirkle i luften, mens det 
venter på landingstilladelse.

”Så siger jeg ja, fint nok, vi tager 
det med. Og så er han glad. Og der-
med køber du dig manøvrerum og 

En pilots arbejdsdag 
kan være op til 14 
timer. Han har ret til 
en friweekend hver 
måned som minimum. 
De fleste piloter i SAS 
har 18-19 arbejdsdage 
om måneden.

Jeg oversælger ikke det her job  
til de unge. Det skal være vel- 

overvejet, for det er et job, som har store 
omkostninger. Det er jo meget langt fra  
et normalt arbejde, og set fra et familie-
perspektiv, er du meget væk.
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Mange af de piloter, 
som i dag er ansat i 
SAS, har som Niels 
Møller flere uddannel-
ser bag sig. Det er tøm-
rere, jurister, politifolk 
og folk fra hæren. En 
privat pilotuddannelse 
er nemlig dyr og koster 
tæt på trekvart million 
kroner. Da Niels Møller 
uddannede sig, skulle 
han skaffe 300.000 
kr. til flyvercertifikater. 
Pengene sparede han 
op fra sit job som skibs-
fører på langfart.

tid. Det er også en 
beslutning, som 
SAS støtter op om. 
Fordi du sænker 
presset i cockpit-
tet. Lavprisselska-
berne kører en  
anden stil, og pilo-
terne får ikke det 
samme manøvre-
rum. Så de må 
flyve til en anden 
lufthavn og sætte 
passagerne af dér. 
Og så bliver det 
passagerernes pro-
blem. Tough luck.”

Gråzoner i EU
Netop presset fra lavprisselskaberne lig-
ger Niels Møller meget på sinde. For hvis 
de skandinaviske flyselskaber forsvinder, 
kan piloterne ikke skifte arbejdsgiveren 
ud med en ny henne om hjørnet. Ar-
bejdsgiveren kan bo i Sydeuropa, Kina 
eller Mellemøsten, og familien må rives 
op med rode. 

”Vi risikerer, at SAS og de andre ar-
bejdspladser går tabt, fordi vi ikke kan 
modstå trykket fra lavprisselskaberne i 
længden. Det er det, vi kæmper for at 
undgå. Men det er en ulige kamp. Vi ser 
jo nogle selskaber, f.eks. i Sydspanien, 
som flyver piloter op, som ligger og ope-
rerer i Skandinavien på kant med loven. 
Der er gråzoner i nogle af landenes lov-
givninger, og det er ikke koordineret på 
europæisk plan. Det er de skævheder, 
som politikerne er nødt til at forholde sig 
til. For ellers ender det med, at vi bliver 
taberne. Det kan så være, at det skal 
være sådan i sidste ende. Men så skal det 
være efter en reel overvejelse og ikke på 
grund af tilfældigheder. Så mit håb er, at 
man i EU sørger for, at der kommer ord-
nede forhold. Der skal være fri konkur-
rence, men fra et ens udgangspunkt.” 

Ny, dansk model
Niels Møller vil ikke udelukke, at det 

en dag kan blive nødvendigt at bruge 
mere demonstrative magtmidler i kam-
pen for at bevare arbejdspladser, som f.
eks. strejke. Men lige nu handler det i 
højere grad om at se på hvad der er mu-
ligt, inden for de rammer, som findes. 

Og i modsætning til hans pilotkollegaer i 
Sverige og Norge, hvis forhandlinger 
med SAS brød sammen i maj, har den 
danske pilotformand netop indgået en 
banebrydende aftale med selskabet, som 
lægger op til en ny udgave af den danske 
model.

”Aftalen er et opgør med tidligere ti-
ders aftaler. Vi forsøger at forsimple tin-
gene og skabe fleksibilitet. Dilemmaet er 
jo, at du ikke kan tvinge et selskab til at 
give overskud. Og det er jo et faktum, at 
de fleste europæiske flyselskaber skal 
bruge 25-30 procent færre piloter om 
vinteren, og at f.eks. Ryan Air afskediger 
deres piloter i vinterhalvåret, så de må 
gå arbejdsløse indtil foråret. Men mange 
af vores piloter vil gerne arbejde på halv 
tid om vinteren, og så komme tilbage på 
fuld tid om sommeren. Så vi har i samar-
bejde skabt nogle værktøjer, som vi ikke 
har haft tidligere, for at imødegå de her 
ændringer.”

Informerer og debatterer
Som fagforeningsformand forsøger Niels 
Møller desuden at indgyde sine kollegaer 
tro på, at danske piloter har en fremtid i 
Danmark. 

”Selvfølgelig er mine kollegaer bekym-
rede. Men der er jo ikke andet for, end at 
sige det, som det er. Vi kæmper selvføl-
gelig på de her fronter og i samarbejde 
med SAS. Vi fortæller politikerne om 
problemstillingerne og beder dem over-
veje, om det er det værd. Hvis der også 
fremover skal være pilotjobs i Skandina-
vien. Får lavprisselskaberne lov til at 
fortsætte, som de gør i dag, så tror jeg 
ikke på det. Så går det lige som søfarten. 
Det er jeg ikke i tvivl om ét sekund. Og 
det er jo ikke kun de flyvende, det går 
ud over, det er jo også al infrastruktur og 
personale på jorden. Så der skal lægges 
mere pres på. Det er man begyndt på, 
men vi er ikke i mål endnu. Så det er 
svært. Men i bund og grund har jeg 
troen på, at vi kan overleve som fag-
gruppe. Vi kan holde ud længe, hvis po-
litikerne træder til, og reagerer. Men hvis 
de ikke handler, så kan det være svært at 
se det positive i det her. Det er lidt dy-
stert. Men sådan er det jo.” 

Stillingen som 
formand i  

Pilotforeningen er på 
fuld tid. Men jeg sørger 
for at holde mig fly-
vende et par dage om 
måneden for at holde 
status. Så man ikke  
ruster.
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Af Jan Kaare  •  Illustration Otto Dickmeiss

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET 

ENDTE MED ENIGHED MELLEM LC OG KL OM ET 15 PUNKTER STORT 

PAPIR OM TILRETTELÆGGELSEN AF LÆRERNES ARBEJDSTID. NU SKAL 

MAN I DIALOG I KOMMUNERNE OM INDHOLDET 

ET GODT  
ARBEJDSFÆLLESSKAB

 Da lærerne i marts mas-
sivt stemte ja, forsvandt den sidste 
hurdle på vejen i overenskomstfor-
handlingerne mellem LC og KL, og 
det samlede resultat kunne endeligt 
godkendes en måned senere. Her-
under om det såkaldte arbejdstids-
papir, der slår fast, at lærere og le-
dere skal have en arbejdssituation, 
så de kan ’lykkes med deres vigtige 
opgave.’

Så vidt så godt, men en ting er 
formuleringer på officielt udfærdi-
gede og underskrevne papirer, no-
get andet at bruge dem. For ar-
bejdstidspapirets 15 punkter er 
både nogle hensigtserklæringer, 
men også som en central del af 
overenskomstresultatet nogle for-
pligtende af slagsen. 

”Arbejdstidspapiret handler om, 
at LC og KL gerne vil tage nogle ini-
tiativer, så man får fremmet det 
gode samarbejde ude på skolerne 
og ude i kommunerne, men papiret 
siger ikke: Nu skal I til at forhandle 
en hel masse i den traditionelle for-
stand. Papiret siger, at der bør være 
en rigtig god dialog mellem skole- 
lederen og lærerne. Det kan være 

med den enkelte lærer eller på sko-
leniveau i MED-systemet, eller det 
kan være på kommuneniveau,”  
siger Michael Ziegler, borgmester  
i Høje Taastrup og OK 15-chef- 
forhandler for KL.

Det er ganske åbent …
Michael Ziegler er meget opmærk-
som på, hvordan han formulerer sig 
om emnet. ”Det, jeg siger, skal 
sidde lige i The Bull’s Eye,” som han 
udtrykker det. Det gør denne åbne 
formulering:

”Der står ikke noget i papiret om, 
at nu skal man i 98 kommuner sætte 
sig ned omkring et forhandlings-
bord og lave juridisk forpligtende af-
taler. Det er en mulighed, og par-
terne er opmærksomme på, at der 
er denne adgang. Deri ligger også, 
at KL ikke går ud og siger, at det bør 
man ikke gøre. Vi siger heller ikke, 
at det er verdens bedste idé. Det be-
stemmer kommunerne selv.”

”Når vi indleder papiret med at 
slå fast, at der var noget, som vi 
ikke kunne blive enige om – det ,der 
vedrører Lov 409 – så ligger der det 
i det, at det fra KL’s side har været 

rigtig vigtigt, at ledelsesretten bliver 
ved med at ligge hos skolelederen, 
og at vi heller ikke kunne blive enige 
om at lave en overenskomst, hvor 
man lægger præcise bindinger på, 
hvordan lærernes arbejdstid skal 
bruges.”

Danmarks Lærerforenings for-
mand Anders Bondo Christensen er 
på Folkeskolen.dk citeret for at sige, 
at arbejdstidspapiret er en vej til at 
lave en ny aftale for alle lærere. Til 
Plenum siger han:

”Parterne er forpligtet til at frem-
me de 15 punkter i arbejdstidspapi-
ret. Det går jeg ud fra, at alle kom-
muner og kredse går i gang med at 
drøfte, og man kan ikke vælge ud og 
nøjes med at tage de punkter op, 
der synes relevante på den enkelte 
skole. Vi har indgået en aftale med 
en tekst, og det er den, der gælder. 
Parterne er forpligtet på at fremme, 
at hele aftalen bliver implementeret.” 

Skolelederforeningens formand 
Claus Hjortdal: ”Jeg er sikker på, at 
der rundt i kommunerne vil blive 
drøftet og eventuelt vedtaget nogle 
rammeaftaler eller forståelsespapi-
rer om primært mere fleksibilitet. 
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Der er brug for forståelser og aftaler om, 
hvordan man håndterer årsnormen med 
store forskelle i arbejdsbelastninger,” si-
ger Claus Hjortdal. 

Det efter hans mening vigtigste er at  
få skabt et tillidsfuldt miljø til at drøfte 
udfordringerne i og få skabt enighed om, 
hvordan man afhjælper dem. At gøre 
Lov 409 overflødig ligger ikke i kortene, 
men der skal være større mulighed for at 
prioritere, mener skoleledernes formand:

”Der kan være behov for at skabe smi-
dighed og fleksibilitet i det daglige ar-
bejde, så man lokalt vurderer mulighe-
den for at indgå aftaler om at afsætte en 
pulje af tid til særlige opgaver. Således at 
lærerne inden for den aftalte ramme be-
slutter, hvor og hvornår opgaverne mest 
hensigtsmæssigt løses. Vi ved, at det gi-
ver arbejdsglæde at tage ansvar for sin 
egen hverdag, og det engagement bør vi 
fremme”. 

plenum – juni 2015 19



Gå i dialog og sæt mål
Både KL og LC anerkender, at der skal 
være en positiv dialog lokalt på skole- og 
kommuneniveau, og KL anerkender, at 
tillidsrepræsentanten og lærerkredsene 
spiller en rolle i at få det til at lykkes. Der 
er også enighed om, at lokale aftaler, der 
fx dækker alle skoler i en kommune, er 
en mulighed, men hvad skal de inde-
holde? Ifølge KL må de helst ikke an-
fægte ledelsesretten.

”Nogle kommuner har sagt, at de ikke 
vil lave lokalaftaler,” siger Michael Zieg-
ler. ”Andre har gjort det, også med nogle 
af de her bindinger. Og så er der alle mu-
lige mellemformer og forståelser af, hvad 
der ligger i et godt samarbejde. Konkret  
i aftalen er der eksempler på, hvad man 
kan.”

”Det kan være aftaler om flekstid, men 
jeg vil gerne understrege, at der i eksem-
plet ikke ligger, at nu skal 98 kommuner 
lave aftaler om flextid med den lokale 
lærerkreds. Det er fint at tage op i en 
drøftelse på skolerne og – det er tilfældet 
for de 10 skoler i min kommune – be-
slutte, at det ikke nødvendigvis er det 
eneste rigtige, at lærerne er til stede  
42 timer om ugen. Det bryder ikke med, 
at ledelsesretten ligger hos skolelederen. 
Man kan så vurdere, om man skal lave 
en fælles aftale i kommunen om det, el-
ler om aftalen kun skal laves på den en-
kelte skole,” siger KL-chefforhandleren.

Anders Bondo Christensen: ”Der kan 
være tilfælde, hvor begge parter mener, 
det er bedst at forhandle om for eksem-
pel flextid ude på de enkelte skoler. Det 
blander vi os ikke i, men som der står i 
aftalen, skal kommunerne redegøre for 
ressourceallokering og prioritering på 
folkeskoleområder, og ”på det grundlag 

ARBEJDSTIDSPAPIRET PÅ ET 
MINUT ELLER TO
INDHOLD
•  Det er ledelsens ansvar at sikre, 

at lærerne har reelle muligheder 
for at leve op til folkeskolelovens 
bestemmelser

•  Ved udarbejdelsen af opgave-
oversigten tages der højde for de 
øvrige samarbejdsopgaver, lære-
ren har. Forventet tidsforbrug 
drøftes.

•  Arbejdstiden tilrettelægges, så 
der sikres sammenhængende og 
effektiv tid til individuel og/eller 
fælles forberedelse i forhold til 
kommende lektioner.

•  Med henblik på at skabe smidig-
hed og fleksibilitet er det hen-
sigtsmæssigt, at de lokale parter 
vurderer muligheden for at indgå 
flextidsaftaler …

•  Og vurderer muligheden for at 
indgå aftale om at afsætte en 
pulje af tid til særlige opgaver.

•  Der kan ske ændringer i arbejds-
opgaverne og ledelsen drøfter 
evt. justeringer af opgaver/priori-
teringer med den enkelte lærer, 
samt evt. konsekvenser heraf, 
herunder behovet for forbere-
delse.

•  Ledelsen skal tilstræbe, at ar-
bejdsopgaverne kan fordeles 
jævnt hen over normperioden.

•  Ledelsen skal løbende være op-
mærksom på lærernes præste-
rede tid.

•  Det kan ske ved, at læreren/bør-
nehaveklasselederen ved udgan-
gen af en måned har mulighed 
for at få en opgørelse af den præ-
sterede tid. 

OPFØLGNING  
OG EVALUERING
På kommunalt niveau:
•  Kommunen redegør for overve-

jelser vedrørende ressourceallo-
kering og prioritering for folke-
skoleområdet.

•  De lokale parter følger udviklin-
gen på skolerne med henblik på 
at kunne understøtte processen 
gennem vidensdeling og initiati-
ver.

På skoleniveau: 
•  TR og skolens ledelse drøfter ini-

tiativernes implementering på 
skolen og effekten i forhold til 
målsætningerne.

•  TR sikres den nødvendige 
ramme, herunder til løbende dia-
log med lærerne og den lokale 
lærerkreds.

følger de lokale parter udviklingen på 
skolerne med henblik på at understøtte 
vidensdeling og initiativer på kommunalt 
niveau.”

Lærernes formand citerer gerne de 
konkrete formuleringer i arbejdstidspa-
piret. På den måde kan han ikke beskyl-
des for at begive sig ud i fortolkninger. 
Han tager også afstand fra fortolkninger, 
når det gælder kommunernes ansvar for 
folkeskolerne.

”Der er formentlig ikke noget arbejds-
område – jeg har i alt fald ikke kendskab 
til det – der er så reguleret via lovgivning 
som lærernes i folkeskolen. Der står me-
get detaljeret, hvordan lærerne skal 
vælge materialer og metoder, så man ud-
fordrer den enkelte elev i den enkelte 
time. Det er kommunen forpligtet på. 
Derfor er det meget klart, hvad arbejds-
tidspapiret går ud på,” slutter Anders 
Bondo Christensen.

Pt. drøftes og forhandles der i en del 
kommuner, hvordan man skal tolke over-
enskomsten om lærernes arbejdstid. For 
nylig er B&U-forvaltningen i landets stør-
ste kommune fx blevet enige med Kø-
benhavns Lærerforening, og med Køben-
havns Skolelederforening ind over, om et 
nyt ’forståelsespapir’.

Altså ikke en aftale, men en ’fælles for-
ståelse’ med en præcisering af en række 
procedurer vedrørende planlægningen 
af skoleåret og lærernes arbejdstid, for-
beredelse, spørgsmål om fleksibilitet,  
tilstedeværelse, opgaveoversigt, kom- 
petenceudvikling, inddragelse af TR,  
opfølgning og evaluering. 
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Et godt logo styrker din skole

Ønsker du en stærk visuel identitet til at 

understøtte dit arbejde med skolens værdier 

og politikker?

Og vil du have et logo, der skiller jer ud fra 

mængden, og er et visuelt pejlemærke i elevers, 

læreres og forældres bevidsthed?

Så kontakt Monokrom allerede i dag! Vi laver 

idébaseret design med udgangspunkt i jeres 

værdier og virkelighed.

I vores proces med Monokrom fik vi 
øje på vinkler i vores profil og værdier, 
som vi ikke havde fået uden deres 
grafiske tilgang. En fantastisk oplevelse 
vi ikke ville have været foruden.

Morten Biering, Skolen i Sydhavnen

Vi havde en super proces, med stor 
lydhørhed og professionalisme. Vi er 
meget glade for vores nye identitet, 
som er med til at styrke fællesskabet 
på skolen.

Peter Aksten, Korsager Skole

Vi havde et super fint samarbejde med 
Monokrom. De var meget lydhøre i 
forhold til vores ønsker og tanker – og 
deres forslag var på en gang enkelt og 
favnede samtidig alle vores input.

Kristian Borg, Langelinieskolen

Få mere at 
vide i vores 
brochure på 

monokrom.dk/
skole

Læs mere på monokrom.dk/skole.
Eller kontakt Lars Degnbol allerede i dag 
på telefon 26282636 eller lars@monokrom.dk



Af Helle Kjærulf

Undervisningsforløb kan 
ikke længere tænkes, som 

hvilket emne skal vi have, og hvilke 
mål skal vi så sætte på. Vi må 
tænke mål før emne og indhold.

Britt Ovesen, viceskoleleder, Hadbjerg Skole

Personalet skal jo være 
klædt ordentligt på, så de er 

i stand til at honorere de krav, der 
bliver opstillet og er gældende fra 
næste skoleår

Niels Fensby, skoleleder, Hadbjerg Skole

OPGAVEN MED DE NYE 

FORENKLEDE LÆRINGSMÅL 

UDFORDRER. PÅ HADBJERG SKOLE 

VED HADSTEN HAR LEDELSEN OG 

MEDARBEJDERNE ARBEJDET 

FRIVILLIGT MED DEN MÅLSTYREDE 

UNDERVISNING I DETTE SKOLEÅR. 

SKOLELEDELSEN TROR PÅ, AT 

PROJEKTET ER EN GOD 

INVESTERING I FREMTIDENS SKOLE. 

MEN DET KRÆVER, AT LEDELSEN 

SÆTTER RAMMERNE, SIGER ”SKAL” 

I STEDET FOR ”KAN” OG DERNÆST 

LØSER DET I FÆLLESSKAB MED 

MEDARBEJDERNE.

MÅLSTYRING  
KRÆVER KLAR TALE

 Skoleledelsen på Hadbjerg 
Skole er i fuld gang med arbejdet med 
målstyret undervisning. Alle 38 lærere 
har deltaget i læringskonsulenternes kur-
ser vedrørende de ny forenklede mål. Li-
gesom skoleleder Niels Fensby og den 
nyansatte viceskoleleder Britt Ovesen 
har været på kursus.

Fra sommerferien havde skolen tre 
indsatsområder. Først var der særlig fo-
kus på bevægelse i undervisningen og 
understøttende undervisning, og efter 
jul handlede det om de nye forenklede 
læringsmål.

”Vi søgte om at blive optaget i Under-
visningsministeriets frivillige ordning ef-
ter jul, og det betød, at vi sendte hele 
personalet af sted på to dages kurser i ja-
nuar og februar. På det grundlag kom 
diskussionen så om, hvordan kommer vi 
videre herfra. Personalet skal jo være 
klædt ordentligt på, så de er i stand til at 
honorere de krav, der bliver opstillet og 
er gældende fra næste skoleår,” fortæller 
Niels Fensby, der har været skoleleder 
på Hadbjerg Skole i 18 år.

De har i skole-ledelsen snakket om mod. 
”Vi skal turde 

som ledelse at gå 
forrest og vise ve-
jen, hvis mål-sty-
ringen skal  
lykkes,” siger han.

Viceskoleleder 
Britt Ovesen påpe-
ger, at ledelsen er 
nødt til at sætte 
tydeligere ram-
mer, end de tidli-
gere har gjort. 

Fordi de skal tættere på de didaktiske 
overvejelser og den konkrete under- 
visning.

”Specielt hvis alle skal være teamspil-
lere, er vi nødt til at kridte banen op og 
understrege, hvornår lærerne er team-
spillere, og hvornår de går ud på egen 
banehalvdel og laver den individuelle 
forberedelse i deres egen specifikke 
klasse. Også for at skabe overblik for den 
enkelte medarbejder. Overordnet er vi 
nødt til at have folk med,” siger hun.

”Hvis nogen kommer og siger, hvorfor 
har I ikke gjort det eller det, må vi poin-
tere, at det har vi ikke, fordi lige nu er vi i 
gang med det her. Vi skal være præcise 
og tydelige, når vi kommunikere ud over 
for elever, forældre og i det hele taget ud-
adtil, for at skabe ro,” siger Niels Fensby. 

En proces
En af de ledelsesmæssige overvejelser 
om den læringsmålstyrede undervisning 
er at sørge for, at alle medarbejderne er 
klædt på til omstillingen. 

”Der er jo medarbejdere, der siger, ja-
men, jeg behøver ikke ændre noget, for 
sådan har jeg jo altid gjort det. Vi skal 
vise medarbejderne, at vi er i gang med 
en proces, der forandrer, og de er en del 
af processen. Vi skal alle være med i det,” 
forklarer viceskoleleder Britt Ovesen.

Helt konkret havde skoleledelsen  
og skolens Pædagogisk Læringscenter-
gruppe en arbejdsdag om, hvordan  
de nye forenklede fælles mål skulle 
implementeres.

PLC-gruppen består af tre ressource-
personer en pædagogisk it-vejleder, en 
læsevejleder og en bibliotekar. 
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”Det er vigtigt at få skitseret proces-
sen, så der bliver bygget et stillads om-
kring medarbejderne, så de ved, hvornår 
de skal gøre hvad. De kan se i kalende-
ren, at der er afsat tid til det, og de kan 
se sig selv sat ind i den ramme,” siger 
Britt Ovesen. 

Forud for arbejdsdagen havde PLC-
gruppen samt nogle andre centrale per-
soner på skolen inklusive ledelsen – i alt 
syv personer – suget til sig fra det oplæg, 
som læringskonsulenterne afholdt om le-
delse i folkeskolereformen. Det satte 
gang i, hvordan skoleledelsen skulle få 
de tanker kørt ind i skolens hverdag, og 
hvordan de skulle tage de nye forenklede 
fællesmål til sig, forklarer skoleleder 
Niels Fensby. 

”For os var det vigtigt i den proces at 
skematisere, at fra nu af og frem til som-
merferien arbejder vi praktisk med læ-
ringsmålene. Lærerne afprøver forskel-
ligt, vi afsætter tid til i faggrupper at se 
nærmere på læringsmålene, sætter fær-
dighedsmål og kompetencemål sammen 
og udarbejder eksemplariske forløb i fag-
teams,” siger Britt Ovesen.

Det er at vende det hele på hovedet. 
Først udtrykke målene og dernæst sætte 
indhold og emne på. 

”Sammen med ressourcepersonerne 
har vi fundet nogle redskaber, igen en 
konkret model, et arbejdsark, som med-
arbejderne kan plotte deres undervis-
ningsforløb ind i. Vi siger, her er en plan, 
først gør I det, så tænker I det, så det 
osv. På den måde bliver det tydeligt, at 
det er dette, I skal omkring, når I skal 
oprette et forløb.” 

I fællesskab
Niels Fensby fortæller, det hurtigt blev 
tydeligt, at det er i fælleskab, skolen skal 
finde vejen til den målstyrede under- 
visning. Allerede i august 2014 havde 
skolen et lille opstartsmøde, hvor en lo-
kal konsulent fortalte om læringsmålsty-
ret undervisning.

”Da sad vi alle samme banket op ad 
bagvæggen og tænkte, hvordan skal vi få 
det til at hænge sammen i vores lærerliv. 
I ledelsen gjorde vi dengang meget ud af 
at sige, at dette her kan ikke løses af en 
enkelt person,” fortæller han.

”Hverken skoleledelse eller medarbej-
dere kan bære byrden alene. Og vi skal 
have skabt en måde at bruge hinandens 
ressourcer på rent praktisk f.eks. i for-
hold til at udveksle undervisningsmateri-
aler. Det gik vi i gang med. Vi har hele ti-
den understreget, at det er et fælles 
projekt.” 

Der kom hurtigt bemærkningerne til-
bage fra medarbejderne. Som hvordan 
skal jeg nå det, hvordan skal jeg bruge 
det, en anden kollega har lavet, eller 
hvordan skal jeg få tid til det.

”Derfor er det yderst vigtigt, at vi som 
ledelse sætter rammerne, så vi kan ud-
vikle på tværs. Måske har det været en 
hæmsko for en vidensdeling før i tiden. 
Det har ikke været muligt at overføre. 
Men nu kan vi sige til medarbejderne, at 
dette specifikke projekt fra en anden kol-
lega kan bruges, hvis de vil nå det mål,” 
siger skolelederen.

Et ”skal”
Ledelsen har trukket en streg i sandet, 
så skolen fælles kan gå over til en ny 
måde at tænke på.

SEMINARER OM FOR-
ENKLEDE FÆLLES MÅL

JUNI 
(incl. mandag d. 29/6 og  
tirsdag d. 30/6 i uge 27)

Teamsamarbejde om færdiggø-
relse af årsplanlægning samt 
planlægning af første forløb  
til det nye skoleår. 
Brug gerne Meebook.  
(side 2,3,4)

UGE 32 FREM TIL  
EFTERÅRSFERIEN

Synlige læringsmål
Der udarbejdes eksemplariske 
undervisningsforløb. Særligt 
fokus på at inddrage synlige 
læringsmål.

Perioden deles op og afsluttes 
af en videndeling/
vejlednings gang (side 5)

EFTERÅRSFERIEN TIL JUL

Tegn på læring
Der udarbejdes eksemplariske 
undervisningsforløb. Særligt 
fokus på at inddrage tegn på 
læring.

Perioden deles op og afsluttes 
af en videndeling/vejlednings 
gang (side 5)

FORÅR 2016

Evaluering, feedback  
og -forward
Der udarbejdes eksemplariske 
undervisningsforløb. Særligt 
fokus på evaluering

Perioden deles op og afsluttes 
af en videndeling/vejlednings 
gang

10/3
oplæg om struktur og ramme 
på Hadbjerg Skole.

Hvorfor – Niels
Hvornår – procesplan
Hvordan – Redskaber og  
fagplaner

AFPRØVNINGSPERIODE.

Hver enkelt afprøver FFM  
elementerne

TIRSDAGSMØDER I MAJ

Samarbejde i fagteams om  
fagkanon 

5/5 fagteam 1 (fordeling fra  
ledelse)

12/5 fagteam 2

19/5 og 26/5 
Årsplanlægning (side 2 og 3)

PROCESPLAN FOR IMPLEMENTERING AF LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING PÅ HADBJERG SKOLE
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MÅLSTYRING: 
LEDELSEN SKAL 
TÆTTERE PÅ

VEJEN TIL EN 

LÆRINGSMÅLSTYRET 

UNDERVISNING STILLER NYE 

KRAV TIL SKOLELEDELSEN. EN AF 

ÆNDRINGERNE ER, AT LEDELSEN 

SKAL TÆTTERE PÅ OG HAVE MERE 

VIDEN OM DE SYSTEMATIKKER, 

SOM LÆRERNE ARBEJDER MED. 

Af Helle Kjærulf  Det kræver sin ledelse, når 
der skal arbejdes læringsmålstyret. Hvis 
ledelsen ikke har viden om forenklede 
Fælles Mål, strukturen, modellerne og 
den systematiske tilgang, der gives ek-
sempler på, mister man også mulighe-
den for at lede medarbejderne, forklarer 
læringskonsulent Preben Sørensen 
Stadsgaard.

Helt konkret er det en kulturændring, 
der sker. Ledelsen skal tættere på, og le-
delsen skal have mere viden om, hvilken 
systematik, lærerne arbejder med. Det 

er en udfordring, pointerer han. Og jo 
længere ud i organisationen skoleledel-
sen skal række, desto tydeligere skal 
man være på rammer, retning og mål.

Samtidig har det også afgørende virk-
ning, at skolens ledelse organiserer den 
længere og mere varierede skoledag på 
en måde, der skaber sammenhæng og  
giver mening mellem reformens del- 
elementer, både for elever, forældre  
og medarbejdere.

Preben Sørensen Stadsgaard har selv 
en fortid som skoleleder og har som læ-

HADBJERG SKOLES PLAN
•  Alle lærere på skolen har været af sted på læringskonsulenternes kurser vedrørende de 

nye forenklede mål. Hver lærer har deltaget i to kurser, i de to fag, som de har de fleste  
timer i.

•  Skolen har vedtaget, at alle skal lave en årsplan i den skabelon, som de er blevet præsen-
teret på i kurset.

•  Skolens lærere skal lave en fagkanon, hvor fagudvalgene opstille de emner og kompeten-
cer, der skal ligge på de enkelte årgange.

•  Der skal laves en årsplan, som skal ligge klar i uge 27. Samtidig skal der laves det første 
undervisningsforløb, som tager højde for de nye forenkle mål.

Viceskoleleder Britt Ovesen fortæller: 

”Fra nu og frem til sommerferien arbejder vi meget på at koble kompetencemål og færdig-
hedsmål. Hvordan gør vi det ude i faggrupperne, og hvilke årgange tager sig af hvad? Fra 
sommerferien til efterårsferien har vi særlig fokus på, hvordan tydeliggør vi læringsmålene – 
synliggørelsen over for eleverne.” 

”Når vi kommer til efterårsferien, skal vi være knivskarpe på, at vi ved, hvordan vi omsætter 
færdighedsmål og kompetencer til meget synlige og konkrete læringsmål for eleverne. Læ-
rerne ved, at til efterårsferien er vi eksperter i det.” 

”Fra efterårsferien og frem mod jul har vi det næste fokus, og på den måde arbejder vi os 
igennem processen i bidder. Når vi når til marts næste år, skulle vi gerne være kommet en 
stor del af vejen og i stand til at evaluere alle dele af processen.”

”Vi skal vende bøtten på hovedet og 
det at arbejde med målstyret læring er 
ikke længere et ”kan”, men et ”skal”. Un-
dervisningsforløb kan ikke længere tæn-
kes, som hvilket emne skal vi have, og 
hvilke mål skal vi så sætte på. Vi må 
tænke mål før emne og indhold”, siger 
Britt Ovesen.

Medarbejderne på Hadbjerg Skole er 
blevet præsenteret for skabeloner til års-
plan, opstilling af mål og evalueringsred-
skaber. Skolen er i fuld gang og er klar til 
det obligatoriske arbejde med målstyret 
undervisning fra august.

”Det føles rigtigt. Det giver en sikker-
hed et sted, hvor jeg har haft en usikker-
hed. For mig er det naturligt, at lærings-
målstyret undervisning måtte komme. 
Det giver svar på noget, som tidligere 
har været usikkert eller været overladt  
til at andre at bedømme. Vi er kommet 
godt i gang – vi har ovenikøbet lidt lavere 
sygefravær end sidste år. Vi har holdt 
fast i en god måde at snakke om det. Vi 
har taget det i bidder, og det har gjort,  
at vi er kommet godt i gang,” pointerer 
skoleleder Niels Fensby. 

Vikarformidlingen tilbyder kvaliicerede og erfarne 
lærere og pædagoger samt pædagogmedhjælpere til 
vikariater i hele landet, når der opstår mangel herpå 
som følge af sygdom, barsel eller ubesatte stillinger 
m.m.

MMed Vikarformidlingen som samarbejdspartner får I 
mulighed for at justere Jeres personale, så I altid har 
det rigtige antal folk. I kan nemt og hurtigt forøge 
eller reducere Jeres arbejdsstyrke med vikarer fra os. 

VVikarformidlingen vægter service og faglig udvikling 
højt. Vor vikarer bliver matchet nøje med Jeres behov. 
Vikarerne består af velkvaliiceret, uddannede, rutine-
rede, erfarne og engagerede lærere, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere.

-pædagogiske vikarløsninger

Vi dækker hele landet!

Vi tilbyder lærere og pædagoger til:

Fordele ved at bruge Vikarformidlingen:

Folkeskoler og privatskoler

SFO, fritidshjem og klubber

Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrere-
de daginstitutioner

Støtteordninger

Bofællesskaber for udviklingshæmmede

Psykiatrien

Døgninstitutioner for børn og unge

Dagtilbud indenfor specialområdet

Flygtningelejre og asylcentre

Fleksibel arbejdskraft på timebasis

Undgå al administration i forbindelse med an-
sættelse, sygdom, pension og ferie

Vi ansætter og aaønner

Godt supplement til tidsbegrænsede perioder

Gratis introduktion mellem kunde og vikar

Vikarformidlingen hjælper Jer med den 
rette vikar der matcher Jeres behov!

Vi tilbyder vikariater til alle skoler og institutioner.

Kontakt os på 71 98 80 80 og hør nærmere om de 
vikarer vi kan tilbyde.

Yderligere info se også www.vikarformidlingen.dk 
eller skriv til kontakt@vikarformidlingen.dk

Mangler I en dygtig lærer?

Vikarformidlingen tilbyder kvaliicerede og erfarne 
lærere og pædagoger samt pædagogmedhjælpere til 
vikariater i hele landet, når der opstår mangel herpå 
som følge af sygdom, barsel eller ubesatte stillinger 
m.m.

MMed Vikarformidlingen som samarbejdspartner får I 
mulighed for at justere Jeres personale, så I altid har 
det rigtige antal folk. I kan nemt og hurtigt forøge 
eller reducere Jeres arbejdsstyrke med vikarer fra os. 

VVikarformidlingen vægter service og faglig udvikling 
højt. Vor vikarer bliver matchet nøje med Jeres behov. 
Vikarerne består af velkvaliiceret, uddannede, rutine-
rede, erfarne og engagerede lærere, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere.

-pædagogiske vikarløsninger

Vi dækker hele landet!

Vi tilbyder lærere og pædagoger til:

Fordele ved at bruge Vikarformidlingen:

Folkeskoler og privatskoler

SFO, fritidshjem og klubber

Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrere-
de daginstitutioner

Støtteordninger

Bofællesskaber for udviklingshæmmede

Psykiatrien

Døgninstitutioner for børn og unge

Dagtilbud indenfor specialområdet

Flygtningelejre og asylcentre

Fleksibel arbejdskraft på timebasis

Undgå al administration i forbindelse med an-
sættelse, sygdom, pension og ferie

Vi ansætter og aaønner

Godt supplement til tidsbegrænsede perioder

Gratis introduktion mellem kunde og vikar

Vikarformidlingen hjælper Jer med den 
rette vikar der matcher Jeres behov!

Vi tilbyder vikariater til alle skoler og institutioner.

Kontakt os på 71 98 80 80 og hør nærmere om de 
vikarer vi kan tilbyde.

Yderligere info se også www.vikarformidlingen.dk 
eller skriv til kontakt@vikarformidlingen.dk

Mangler I en dygtig lærer?
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Vikarformidlingen tilbyder kvaliicerede og erfarne 
lærere og pædagoger samt pædagogmedhjælpere til 
vikariater i hele landet, når der opstår mangel herpå 
som følge af sygdom, barsel eller ubesatte stillinger 
m.m.

MMed Vikarformidlingen som samarbejdspartner får I 
mulighed for at justere Jeres personale, så I altid har 
det rigtige antal folk. I kan nemt og hurtigt forøge 
eller reducere Jeres arbejdsstyrke med vikarer fra os. 

VVikarformidlingen vægter service og faglig udvikling 
højt. Vor vikarer bliver matchet nøje med Jeres behov. 
Vikarerne består af velkvaliiceret, uddannede, rutine-
rede, erfarne og engagerede lærere, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere.

-pædagogiske vikarløsninger

Vi dækker hele landet!

Vi tilbyder lærere og pædagoger til:

Fordele ved at bruge Vikarformidlingen:

Folkeskoler og privatskoler

SFO, fritidshjem og klubber

Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrere-
de daginstitutioner

Støtteordninger

Bofællesskaber for udviklingshæmmede

Psykiatrien

Døgninstitutioner for børn og unge

Dagtilbud indenfor specialområdet

Flygtningelejre og asylcentre

Fleksibel arbejdskraft på timebasis

Undgå al administration i forbindelse med an-
sættelse, sygdom, pension og ferie

Vi ansætter og aaønner

Godt supplement til tidsbegrænsede perioder

Gratis introduktion mellem kunde og vikar

Vikarformidlingen hjælper Jer med den 
rette vikar der matcher Jeres behov!

Vi tilbyder vikariater til alle skoler og institutioner.

Kontakt os på 71 98 80 80 og hør nærmere om de 
vikarer vi kan tilbyde.

Yderligere info se også www.vikarformidlingen.dk 
eller skriv til kontakt@vikarformidlingen.dk

Mangler I en dygtig lærer?

Vikarformidlingen tilbyder kvaliicerede og erfarne 
lærere og pædagoger samt pædagogmedhjælpere til 
vikariater i hele landet, når der opstår mangel herpå 
som følge af sygdom, barsel eller ubesatte stillinger 
m.m.

MMed Vikarformidlingen som samarbejdspartner får I 
mulighed for at justere Jeres personale, så I altid har 
det rigtige antal folk. I kan nemt og hurtigt forøge 
eller reducere Jeres arbejdsstyrke med vikarer fra os. 

VVikarformidlingen vægter service og faglig udvikling 
højt. Vor vikarer bliver matchet nøje med Jeres behov. 
Vikarerne består af velkvaliiceret, uddannede, rutine-
rede, erfarne og engagerede lærere, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere.

-pædagogiske vikarløsninger

Vi dækker hele landet!

Vi tilbyder lærere og pædagoger til:

Fordele ved at bruge Vikarformidlingen:

Folkeskoler og privatskoler

SFO, fritidshjem og klubber

Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrere-
de daginstitutioner

Støtteordninger

Bofællesskaber for udviklingshæmmede

Psykiatrien

Døgninstitutioner for børn og unge

Dagtilbud indenfor specialområdet

Flygtningelejre og asylcentre

Fleksibel arbejdskraft på timebasis

Undgå al administration i forbindelse med an-
sættelse, sygdom, pension og ferie

Vi ansætter og aaønner

Godt supplement til tidsbegrænsede perioder

Gratis introduktion mellem kunde og vikar

Vikarformidlingen hjælper Jer med den 
rette vikar der matcher Jeres behov!

Vi tilbyder vikariater til alle skoler og institutioner.

Kontakt os på 71 98 80 80 og hør nærmere om de 
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Yderligere info se også www.vikarformidlingen.dk 
eller skriv til kontakt@vikarformidlingen.dk
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ringskonsulent i Undervisningsministeriet været 
rundt omkring i landet og lavet oplæg om målsty-
ring for skoleledelserne. 

Som led i udviklingsprogrammet – på vej med en 
læringsmålstyret undervisning – vejleder lærings-
konsulenterne i UVM skoleledelser og forvaltninger 
i, hvordan de kan styrke den faglige ledelse af sko-
len, så ledelsen i højere grad styrer gennem mål og 
evaluering og gennemfører en strategisk kompeten-
ceudvikling af medarbejderne. 

”Selvfølgelig har skoleledelserne kendt til de fæl-
les mål, men indholdsmæssigt og strukturmæssigt 
har man nok delegeret det videre uden nødvendig-
vis at træde ind i det.” 

”Fælles Mål i f.eks. dansk styrer dansklæreren. 
Når skolelederne nu skal tættere på undervisnings-

praksis, er de nødt til at have en større viden om, 
hvad forenklede Fælles Mål er. Deri ligger et bud på 
en systematik, om hvordan man kan arbejde læ-
ringsmålstyret,” lyder Preben Sørensen Stadsgaards 
erfaring fra oplæggene landet rundt.

”Hvis vi spoler nogle år tilbage, har mantraet væ-
ret, at skolelederen skulle træde ud og have det stra-
tegiske overblik, være halvt udenrigsminister og der-
udover drive det indenrigspolitiske,” fortæller han.

De nye signaler er, at forskningen viser, at jo tæt-
tere skolelederen er på undervisningspraksis, evalu-
ering og udvikling af undervisning som sådan, desto 
større effekt har det på elevernes læring. 

Tydelighed – ja tak
Forskningen viser også, at lærerne efterspørger 
klare signaler fra ledelsen, når det gælder, hvad de 
gerne vil have lærerne til. 

”Lige så vel som eleverne gerne vil have tydelig 
klasseledelse, vil medarbejderne også gerne have en 
tydelig ledelse. Det giver en tryghed at vide, at man 
arbejder i den rigtige retning og mod de rigtige mål, 
og holder sig inden for de rammer, som man har 
besluttet på skolen.” 

Udfordringen er ifølge læringskonsulenten, hvor-
dan skoleledelsen med alle de mange opgaver, kan 
organisere sig, tilrettelægge sit arbejde, således at 
man kommer tæt på de undervisningsprocesser 
uden nødvendigvis at have indgående viden om fa-
gene – og indholdet. 

”Altså ikke komme for tæt på den professionelle 
didaktiske gennemførelse, men samtidig være tæt 
på det. Det er udfordrende,” siger Preben Sørensen 
Stadsgaard.

En anden udfordring er at skabe og udvikle en 
kultur på hele skolen, der arbejder læringsmålstyret. 

”Hvis man kigger på hver enkelt lærer, der vareta-
ger undervisning i vores folkeskoler, er de yderst sy-
stematiske, men det er deres egen systematik. Det, 
der er påkrævet i forhold til den samarbejdende 
skole, vidensdeling, udvikling af undervisning, er, at 
vi i højere grad udvikler fælles systematikker. Fælles 
systematikker vil gøre, at vi med højere effekt kan 
samarbejde om, hvordan vores undervisning skal 
udvikle sig, og hvordan eleverne lærer mere. Men 
det er en stor udfordring for skoleledelserne at ud-
vikle disse fælles systematikker.” 

Fælles systematik
Traditionelt set har skoleledelsen delegeret et meget 
stort råderum til lærerne, når det gælder deres 
undervisning.

”Og når man gør det, har man mere eller mindre 
direkte sagt til læreren: du anvender dine egne sy-
stematikker. Læreren har styr på det ud fra sin egen 
systematik. Nu skal vi altså ændre det til, at læreren 
har styr på det ud fra en fælles systematik, som 
også er hans eller hendes egen systematik. Fordi en 
systematisk og evidensbaseret tilgang og planlæg-
ning, gennemførelse og evaluering af undervisning 
viser sig også forskningsmæssigt at give højere re-
sultater for eleverne. De lærer simpelthen mere.  
Og det er en stor kulturel udfordring, fordi mange 
medarbejdere vil føle, at det indskrænker deres  
råderum,” slår læringskonsulent Preben Sørensen 
Stadsgaard fast.

Skoleledelserne står lige nu i en læringssituation på 
samme måde som lærerne. De skal udvikle fælles sy-
stematikker og tilgange til at arbejde læringsmålstyret. 

”De kommende år skal vi holde fast i at arbejde 
læringsmålstyret, vi skal have inspiration, og vi skal 
gøre os erfaringer via aktionslæringsforløb med at 
arbejde læringsmålstyret. Lige nu er det værste, der 
kan ske, at skoleledelserne ikke gør noget for at få 
den viden, det kræver at arbejde læringsmålstyret,” 
siger han. 

Udfordringen er at komme tæt på 
undervisningen, uden nødvendig-

vis at have en indgående viden om fag og
indhold. Altså ikke komme FOR tæt på …

Preben Sørensen Stadsgaard, læringskonsulent, UVM
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Vidste du, at der bli’r smurt 
mere end 11 mio. madpakker 

om ugen*?
 [madpakkefacts]

Madpakkens Dag 2015
På 12. år i træk inviterer Schulstad landets folkeskoler til at deltage i Madpakkens Dag torsdag d. 3. september.

I samarbejde med Hjemkundskabslærerforeningen har vi i år udarbejdet nyt spændende materiale, der gennem leg og læring sætter fokus 
på sundhed, motion og værdien af en god madpakke.

Målet med undervisningsmaterialet er at øge elevernes generelle viden om madpakken gennem en ernæringsmæssig og naturviden- 
skabelig tilgang. Undervisningsmaterialet henvender sig primært til elever i 4. - 7. klasse og er gratis.

Hent mere information og tilmeld din klasse på schulstad.dk fra 16. juni 2015.

DE FØRSTE 500 KLASSER DER 
TILMELDER SIG, FÅR GRATIS BRØD! 

Kilde: Fødevareanalysen, 30.7. 2014

Vidste du, at lyst brød kan 
være lige så sundt som 
rugbrød?
 [madpakkefacts]

NYT SPÆNDENDE 

UNDERVISNINGSMATERIALE 

- GRATIS 



Skoleledelsen har mange opgaver – også 
nogle, der ligger væk fra skolens kerne-

opgave. Derfor er det værd at minde om, at den 
profession, skolelederen er rundet af, spiller en 
væsentlig rolle for elevernes læring.

Rikke Lawsen og Mikael Axelsen, konsulenter, UCC

TÆTTERE PÅ 
ELEVERNES 
LÆRING

 ”Undervisning er en fælles 
opgave …” underviser og chefkonsulent 
Mikael Axelsen fra UCC lægger tryk på 
’er’ og holder en lille pause:

”Det, I gør, er vigtigt for skolen og for 
elevernes læring, og det har stor betyd-
ning, at I bliver klogere på undervisnin-
gen på jeres skole og på variationen af 
undervisningen. Dermed kan I nemmere 
skrue på de rigtige knapper for at nå sko-
lens mål.”

Sidste undervisningsdag i Skoleleder-
foreningens og UCC’s store projekt ’Tæt-
tere på elevernes læring’ er i gang for 
omkring 40 skoleledere og forvaltnings-
repræsentanter fra Glostrup og Alberts-
lund kommuner. Under overskriften ’En 
skole med fokus på læring – et organisa-
torisk perspektiv’ kredser dagens under-
visning om ’ledelse af de professionelles 
læring’ og ’målsætning’.

”I bund og grund sætter vi mål for at 

fremme børnenes læring, så det er afgø-
rende, at vi sætter de rigtige mål og har 
en plan for, hvordan vi bruger målene 
fremadrettet.”

Tal om den gode undervisning
Projekt ’Tættere på elevernes læring’ har 
til formål at udvikle ledernes kompeten-
cer i forhold til vurdering og feedback af 
lærernes og pædagogernes undervisning. 

Skolereformen sætter elevernes læring i 
centrum, og én af grundtankerne er, at 
skoleledelsen skal tættere på lærernes og 
teamenes pædagogiske overvejelser og 
valg. Målet med projektet er også at skabe 
debat på skolerne om god undervisning 
og hvordan, den kan bruges i praksis.

Siden november har projektet været i 
gang, og UCC-underviserne Rikke Law-
sen og Mikael Axelsen håber, at delta-

HVOR PÅ JERES SKOLE BOR DEN FÆLLES SAMTALE OM UNDERVISNINGEN? 40 

SKOLELEDERE OG FORVALTNINGSREPRÆSENTANTER BLEV BEDT OM AT 

REFLEKTERE OVER DETTE, DA DE MØDTES TIL FJERDE UNDERVISNINGSDAG I 

SKOLELEDERFORENINGENS PROJEKT OM OBSERVATION, FEEDBACK OG DIALOG.

Tekst: Malene Lieberknecht  •  Foto: Jacob Nielsen
Målsætning var et af dagens temaer, da Mikael Axelsen, underviser og chefkonsulent, UCC, 

holdt oplæg for omkring 40 skoleledere og forvaltningsrepræsentanter.
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gerne har fået mulighed for at reflektere 
over deres egen betydning for elevernes 
læring.

Hvad siger lærerne?
Denne afsluttende undervisningsdag in-
troduceres deltagerne for en del teori, 
mens de løbende udfordres med spørgs-
mål som, hvad er de to-tre vigtigste mål 
for jeres skole, og hvordan vil jeres læ-
rere og pædagoger svare på samme 
spørgsmål? Der er også pauser til at re-
flektere over lederens rolle i forhold til 
målsætning samt, hvor den fælles sam-
tale om undervisningen bor på skolen.

I løbet af undervisningsforløbet er der 
zoomet ind på specifikke teorier, dialog-
værktøjer og måleredskaber, og der er 
zoomet ud på skolens overordnede orga-
nisering og skoleledelsens rolle i forhold 
til at støtte skolens undervisningspraksis.

Imellem undervisningen har kursisterne 

været ude i klasserne for at observere un-
dervisningen – og efterfølgende er der delt 
erfaringer. Igennem forløbet har der væ-
ret lejlighed til at reflektere over, hvordan 
læringssituationen er på skolen – og hvor-
dan undervisningen kan evalueres.

En god vejleder skal øve sig
Der diskuteres metoder, videnskab, læ-
ringsmålstyret undervisning samt for-
valtningens rolle i at understøtte ledel-
sens fokus på læring og på den reflekte-
rende samtale.

”Samtalen før og efter en observation 
har stor betydning. En klar aftale om, 
hvad der skal observeres samt hvorfor 
og hvordan, giver det bedste udgangs-
punkt. Ligesom det er vigtigt, at alle par-
ter efter den afsluttende samtale kan gå 
fra observationen med et godt udbytte.”

Det er lettere sagt end gjort at være 
observatør. Hvordan skabes en legitim 

PROJEKT BLIVER TIL  
INSPIRATIONSMATERIALE
’Tættere på elevernes læring’ 
er et 6-dages kompetenceud-
viklingsprojekt. Projektet er 
gennemført frem til maj 2015, 
og nu udarbejdes inspirations- 
materiale til alle skoleledelser.

Foruden Glostrup og Alberts-
lund kommuner, deltog også 
Hillerød og Fredensborg fra 
Østdanmark samt Kolding, 
Haderslev, Nyborg og Kerte-
minde fra Vestdanmark.

Projektet er finansieret med  
en bevilling fra A. P. Møller 
Fonden på 2 mio. kr. til Skole-
lederforeningen og Professions- 
højskolen UCC

Deltagerne fra Glostrup og Albertslund kommuner blev bedt om at reflektere 
over, hvor på lige netop deres skole den fælles samtale om undervisningen bor.

Mikael Axelsen og Rikke Lawsen, udviklingskonsulenter, UCC, har været faste 
undervisere på projektet, som har været i gang siden november 2014.
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SKARPE

 Samtlige skoler og skole- 
ledere samt skoleforvaltningen i Alberts-
lund Kommune har deltaget i projektet. 
Henriette Krag, skolechef, fortæller, hvor-
dan observationer implementeres  
på kommunens fire folkeskoler

Hvordan bruger I projektet som  
udgangspunkt for at arbejdet med  
observationer og feedback?
Vi tager metoderne fra kurset med os vi-
dere. Fremover vil vi også have tydeligt 
fokus på elevernes progression, når vi ob-
serverer, og vi vil fortsat prioritere dialo-
gen før og efter en observation højt. Vo-
res mål er at fastholde det gode træk og 
arbejde videre i samme spor.

Hvor ser du forvaltningens vigtigste 
rolle?
Det er en fælles opgave at komme tættere 
på elevernes læring. Når den enkelte læ-
rer skal tættere på eleven, skal lederen 
tættere på underviseren, og forvaltningen 
skal tættere på lederen. Forvaltningen 
skal sikre, at ledelsen har de nødvendige 
redskaber til at understøtte lærerne og 
pædagogerne i læringsprocessen.

Hvordan understøtter forvaltningen 
bedst skoleledelsen med opgave?
Ved at etablere samtalerum hvor vi kan 
diskutere processen og hvordan, vi løser 
opgaven. Vi skal have en dialog om, hvor-
dan vi målstyrer undervisningen og hvor-
dan, ledelsen f.eks. kan arbejde med data. 
Alt sammen med det formål, at vores ele-
ver bliver så dygtige som muligt. I en travl 
hverdag må vi se på hvordan, vi kan hjælpe 
ledelserne, så de får mere rum til den nære 
dialog, observation og feedback.

position, og hvordan etableres en 
tillidsfuld konstruktion, så medar-
bejderne faktisk oplever at have 
udbytte af lederens feedback? 

”Det kræver øvelse – masser af 
øvelse,” de to undervisere under-
streger, at læring og undervisning 
skal i fokus, når ledelsen observe-
rer og giver feedback.

”Læreren eller pædagogen skal 
ikke evalueres – det interessante 
bør altid være, hvad eleven lærer 
og hvordan.”

Så skal der analyseres
Skolelederen er god til at kommu-
nikere og danne overblik – og det 
kan bruges i situationen. Husk også 
at være undersøgende og analyse-
rende, lyder rådet.

”Har man på skolen en fælles vi-
den om, hvad god undervisning er, 
og hvordan den er med til at fore-
bygge f.eks. udfordringer med for 
megen støj, så taler man ikke så 
meget om, hvordan støj håndteres, 
men i stedet hvilke didaktiske poin-
ter, der er forebyggende, så forstyr-
rende støj undgås.”

Inden kursisterne sendes hjem til 
flere observationer og feedback-
samtaler, koges undervisningsforlø-
bet ned i én koncentreret sætning:

”Husk på, hvad der er mest vig-
tigt for skolen i denne kontekst og 
på dette tidspunkt – end alt det an-
det vigtige.”

”Et godt bud er elevernes læ-
ring,” slutter underviserne. 

Hvad gør vi på skolen – og hvordan kan vi evaluere det? På undervisningsdagene 
er der udvekslet erfaringer med observationer og feedback.

I løbet af det 6-dages kompetenceudviklingsprojekt har deltagerne reflekteret 
over og talt med hinanden om deres egen betydning for elevernes læring. 
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VÆR SELV ÅBEN  
FOR FEEDBACK
MÅLET ER AT KUNNE GIVE ORDENTLIG FEEDBACK PÅ LÆRERENS UNDERVISNING, 

OG DET KAN MAN BLIVE BEDRE TIL VED OGSÅ AT DRØFTE PROCESSEN, MENER 

SKOLELEDER ANNELISE WENG.

 Er min undervisning varieret nok, og 
hvad er dit indtryk af, hvordan eleven modtager un-
dervisningen? Sådan lød de overordnede spørgsmål 
til Annelise Weng, skoleleder på Egelundskolen i Al-
bertslund, da hun i forbindelse med kurset observe-
rede undervisningen i en specialklasse i en reading 
recovery-situation.

I andre observationer blev skolelederen bedt om 
at være særlig opmærksom på tonen mellem lærer 
og elev, hvordan lærerens budskab blev modtaget, 
og hvor stor elevens indflydelse var på under- 
visningen.

”Det er en god oplevelse at være med og følge 
både underviser og elever. Undervejs skriver jeg 
mine observationer ned, og efterfølgende får lære-
ren med det samme mine notater udleveret,” for-
tæller Annelise Weng.

Allerede efter første kursusdag holdt ledelsen på 
Egelundskolen et informationsmøde for alle medar-
bejdere om projektplanerne, og hvordan det ville 
involvere medarbejderne – og det blev slået fast, at 
ledelsen også er åben for feedback.

”Vi er alle under uddannelse i forhold til observa-
tioner, og målet er at kunne give ordentlig feedback 
på lærerens undervisning. Det kan vi blive bedre til 
ved også at drøfte processen.”

Ifølge Annelise Weng er der på skolen enighed 
om, at observationer og evaluering kan hjælpe med 
at gøre skolens undervisning endnu bedre. 

På Egelundskolen gøres en del ud af den efterføl-
gende samtale.

”Det er vigtigt at give sig god tid til en afklarende 
dialog. Her handler det først og fremmest om at  
udvise respekt og om at være kritisk uden at være 
overkritisk. Vi skal være dygtige til at stille de spørgs- 
mål, som får den enkelte til selv at reflektere over 
læringssituationen, og det kræver træning.”

Skoleledelsen håber at fortsætte forløbet på Ege-
lundskolen f.eks. med en observation om året per 
medarbejder. 

Det handler ikke om, at vi skal 
kontrollere lærernes undervis-

ning, men at vi i fællesskab vænner os 
til at reflektere over det, der sker, og  
løbende overvejer praksis.

Annelise Weng, skoleleder, Albertslund

På kurset lærte skoleledelsen,  
at de i forbindelse med en  
observation kun bør kommentere  
på det, læreren har bedt om, og  
højst 1-2 emner, fortæller skoleleder  
Annelise Weng.
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INGEN SOMMERFERIE 
UDEN GADGETS
SOMMERFERIEN ER LIGE OM HJØRNET, OG HVAD END DEN BYDER PÅ OPLEVELSESREJSER TIL 

KLODENS FJERNESTE EGNE ELLER FULDSTÆNDIG RO OG FRED I DET DANSKE SOMMERLAND, 

SÅ ER DET ALDRIG RART AT GÅ NED PÅ UDSTYR. VI HAR FUNDET EN HÅNDFULD GADGETS, 

SOM GERNE MÅ KOMME MED PÅ FERIE.

Af Thomas Berger  •  Foto Producenter

Hovedtelefonerne
Bang & Olufsens første trådløse hovedtelefoner emmer af luksus og lækre 
designbeslutninger udført i læder og aluminium. De har indbygget aktiv 
støjreduktion, så omgivelserne eller larmen i flyet forsvinder til fordel for 
musikken – batteritiden er lige omkring 14 timer, men der medfølger kabel, 
så der altid kan lyttes musik. Prisen er i den pebrede ende, til gengæld er 
lydkvaliteten helt igennem fantastisk.

Pris: 3.699 kr.
Link: Bang-olufsen.com
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AirBnB
Denne app hæn-
ger sammen med 
websiden af 
samme navn, og 
giver adgang til at 

leje sig ind i boliger i mere end 
34.000 byer verden over. I den 
optimale situation er alting selv-
følgelig booket hjemmefra, men 
app’en giver også mulighed for at 
søge efter boliger i sidste øjeblik.

Uber
App’en og tjene-
sten Uber er en af 
de nemmeste må-
der at finde køre-
lejlighed på i de 

50 byer verden over, hvor selska-
bet bag er tilstede – nogle byer 
fungerer væsentlig bedre end an-
dre. Det er enkelt at bestille en 
vogn med få klik, betalingen hånd-
teres automatisk, og du kan altid 
se præcis hvor den bil, du venter 
på, befinder sig.

Google Translate
Det ville være en 
overdrivelse at 
påstå, at denne 
app gør det mu-
ligt at deltage i 

dybsindige samtaler på tværs af 
de 90 sprog, som den kan over-
sætte imellem. Men i en snæver 
vending kan app’en fint hjælpe 
med en hurtig oversættelse, og 
kan endda affotografere og over-
sætte for eksempel skilte.

Underholdningen
ZTE SPro2 Smart Projector er i bund og grund en miniprojek-
tor med en indbygget Android-tablet. Det betyder, at den ud 
over at vise film i 120 tommer direkte fra de indbyggede 16 
gigabyte hukommelse kan hente og vise indhold fra nettet via 
wifi og 4G, ligesom den selvfølgelig, via HDMI, kan tilsluttes 
for eksempel en spillekonsol. Eneste lille detaljeproblem er, at 
projektoren kun kan skaffes i USA via AT&T.

Pris: ca. 3.400 kr.
Link: Zteusa.com

Tre smarte 
apps til 
ferien

Kufferten
Bluesmart er verdens smarteste kuffert – I hvert fald ifølge producenten. Udover at  

udfylde alle de sædvanlige funktioner du forventer af en kuffert, så har Bluesmart  
digital lås, som styres via en app, der også holder styr på hvor kufferten befinder 

sig og hvor meget den vejer. Der er også indbygget batteri, så du kan oplade  
din telefon eller tablet på farten. Det er så lidt snyd, at vi har taget Bluesmart 

med i denne artikel, for den kommer faktisk først på markedet sidst på året.

Pris: ca. 2.500 kr.
Link: Bluesmart.com
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Strømmen
Solen er ikke blot årsagen til, at solcremen skal med på ferie – den kan 
også være dine gadgets livline. Amerikanske Strongvolt har begået et mo-
bilt solcellepanel med en kapacitet på 18 watt, hvilket betyder, at det kan 
oplade din telefon eller e-bogslæser på lige omkring halvanden time og en 
iPad på fem timer. Hvis du har lidt mere tålmodighed på en opladning, så 
fås solcellepanelerne også med en noget lavere ydelse til en mere fornuf-
tig pris.

Pris: fra 350 kr.
Link: Strongvolt.com

Actionkameraet
Når sommerferien bliver lidt vild og der skal skydes foto eller 
video, så det det værd at benytte et regulært actionkamera. 
Mobiltelefonproducenten HTC’s nyligt lancerede HTC: Re er 
et designmæssigt mere usædvanligt bud Den cylinderfor-
mede tingest er vandtæt og har sensorer i grebet, så kamera-
funktionerne automatisk aktiveres, når du tager fat i den. Op-
løsningen ligger på 16 megapixel og der kan skydes video i 
HD-kvalitet med 30 billeder i sekundet.

Pris: 1.295 kr.
Link: Htc.com

Nøgleringen
Det er irriterende hvis nøglerne, eller alt mulig andet for den sags skyld, 
bliver væk. Løsningen kunne være den lille plastikflise Tile, der ganske en-
kelt er parret med din smartphone via bluetooth, så den kan spores via 
den tilhørende app. App’en holder øje med, hvor den sidst har været i kon-
takt med Tile, og når du kommer tæt nok på udsender plastikdimsen en 
lyd. Skulle Tile blive væk for alvor, kan du ”efterlyse” den via app’en, hvor-
efter alle andre Tile-brugeres app automatisk begynder at ”kigge” efter 
den.

Pris: ca. 300 kr.
Link: Thetileapp.com

Kameraet
Hvis du ikke har lyst til at tage det store spejlreflekskamera med på 
ferien, så kan din smartphone, med lidt hjælp, på udmærket vis fo-
todokumentere turen. Et fremragende hjælpemiddel er Olloclip, der 
er et lille ekstra objektiv til at klipse på telefonen, så du blandt an-
det kan tage vidvinkel-, fiskeøje- eller makro-foto. Olloclip fås til 
iPhone 4 og nyere samt Samsung Galaxy S.

Pris: fra 350 kr.
Link: Olloclip.com

smart ferie
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meld klassen til 
gocook smagekassen 

Du modtager gratis* undervis-
ningsmateriale til 4-8 undervis-
ningsgange og en lærervejledning. 
I uge 43-44-45 kan du hente en 
gratis*  smagekasse med råvarer 
og opskriftshæfter til 24 elever i 
en Coop-butik.

Ø-mærket fylder 25 år, og derfor 
bliver årets tema økologi. Gule-
roden bliver omdrejningspunktet. 
Målgruppen er 4.-7. klasse. Velegnet 
til madkundskab el. tværfagligt brug.

Der er åbent for tilmelding: 
1. maj – 5. september på 
www.skolekontakten.dk

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

GratIs 
undervisnings-

materiale og

smagekasse



NY TID,  
NY SKOLE

Af Michael Diepeveen  •  foto Jacob Nielsen

REFORM OG NY 

ARBEJDSTID BANER VEJ 

FOR AT DRIVE SKOLE 

PÅ EN SKARPERE MÅDE 

MED MÅLSTYRET 

LÆRING OG 

UNDERVISNING, 

FÆLLESSKAB OM 

OPGAVELØSNINGEN 

OG ØGET OPFØLGNING. 

OG SÅ ER DER TALE OM 

ET OPGØR MED DEN 

SELVFORSTÅELSE, DER 

TIDLIGERE HAR 

PRÆGET FOLKESKOLEN

Brønshøj Skole forandrer 
sig fra inderst til yderst, 

hvor fundamentet bliver 
støbt til nye bygninger, 

der skal supplere de  
eksisterende.
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 Brønshøj Skole i det nordvestlige 
København troner majestætisk ud til vejen. 
Bygget gedigent med en 100-årig historie, og 
Plenums udsendte er forbi, nu hvor skolen har 
turbo på en stor omstilling. På eget initiativ og 
med et par A. P. Møller millioner i ryggen.

Inden for er der højt til loftet og på væggene 
kunst og reproduktioner. Der er sølvpokaler, 
rød-hvide faner og to mindeplader i marmor 
sat over skolens elever, der faldt i 2. verdens-
krig. Nyt og gammelt mixer sig, tilsyneladende 
ureguleret – men sådan er det ikke. Her er le-
delse på. 

Også selv om det er lidt af en labyrint at finde 
skoleledelsens kontor. Det er op ad trappe, ned 
ad trappe, forbi diverse lokaler, til venstre og til 
sidst til højre, og så er man fremme … 

Fra individualisme til kollektivitet
Brønshøj Skole er midt i en forandringsproces, 
fortæller skolens leder Camilla Ottsen, der har 
insisteret på at bygge en ny skole op med en 
fælles forståelse af, hvad skolen skal, og hvad 
man selv og kollegaerne arbejder for og med. 
Hun står i spidsen for et ledelsesteam på fem 
med skoleleder, souschef, administrativ leder 
og to afdelingsledere. 

”Vi er ved at lave en grundlæggende kultur-
forandring i forhold til, hvordan man driver 
skole. Vi går fra et sted, hvor lærerne har 
mange forskellige gøremål side om side, til at 
skolen er et sted, hvor vi i fællesskab fastlæg-
ger, hvad god undervisning er, og hvad er det 
for værdier, vi gerne vil drive vores skole på”.

”De sidste fem år har dagsordenen været at 
gå fra ’jeg til vi’, fra ’min undervisning til vo-
res undervisning’, og fra ’at det er mit ansvar 
til det er vores ansvar’. Så vi har et godt afsæt 
for endeligt at bryde med ’én lærer-én time-ét 
fag’. Det er ikke let. Men omvendt tror jeg 
ikke, man kan give lærerne et godt arbejds-
miljø og eleverne en rigtig god undervisning, 
uden at man får revet skolen fri af privat prak-
sis”, siger skolelederen.

Det, de arbejder på at udvikle på Brønshøj 
Skole, har eksisteret i mange år i folkeskolen. 
Men uden rigtig sammenhæng, da den under-
visning børnene har fået har været læreraf-
hængig. Uden at kunne matche, at undervis-
ningsopgaven er blevet så kompleks, som den 
er i dag fagligt og med kommunikation, plan-
lægning, struktur, klasseledelse m.m. Noget, 
der kræver, at man arbejder i team. 

”Det er i stigende grad blevet hårdt at være 
lærer, fordi man kun har haft sig selv at refe-

rere til. Når det går godt, ja så får man al ro-
sen. Men når der er vanskeligheder, eller util-
fredse forældre, klasser der får problemer, 
står man selv på mål for det hele, og det er  
vel det værst tænkelige arbejdsmiljø, man kan 
forestille sig”, pointerer Camilla Ottsen. Det  
er derfor en af skolens målsætninger at få læ-
rerne løftet ud af den eneansvarlighed – ja, 
ensomhed!

Den måde, som Brønshøj Skole i dag tænker 
en dygtig lærerprofil på, er at man arbejder på 
vegne af fællesskabet. Men ikke kun det. Dyg-
tige lærere skal ud af generalistrollen og over  
i en rolle, hvor de ser sig selv som personer 
med særlige kompetencer. Fx så to matematik-
lærere, som er rigtig dygtige til hver deres dele 
af faget, sammen håndterer de opgaver, der er 
i tilknytning til undervisningen. 

”Selv ville jeg aldrig være i stand til at lede 
en skole med bare mine kompetencer. Jeg er 
nødt til at sammensætte et team, som tilsam-
men har det, der skal til. Det er mit ansvar, at 
opgaverne bliver løftet, men det kræver, at vi 
sammen bidrager. Vi er i en periode, hvor vi 
ændrer 60 mands individuelle didaktik til en 
kollektiv didaktik. Det er den kollektive viden, 
vi skal forny, så vi får en fælles vidensmængde 
og en ensartet tilgang”, siger Camilla Ottsen.

Teamsamarbejde og 
distribueret ledelse
Et tæt teamsamarbejde 
er en forudsætning for 
at arbejde tæt på den 
enkelte elev. Det bety-
der, at hvor lærerne tid-
ligere ofte har organise-
ret sig omkring en 
årgang og er mødtes for 
at samarbejde om triv-
sel, ture og logistik, er 
man nu samlet i fag-
team, der sætter læ-
ringsmål op med ud-
gangspunkt i de nye 
forenklede fællesmål og 
tilrettelægger aktivite-
ter, der understøtter 
dem. Souschef Mikkel 
Wiene uddyber: 

”Klasselærerfunktionen er nu et fælles anlig-
gende, så det er alle læreres ansvar, at alle ele-
ver trives. Det er noget, der udfordrer – mest 
forældrene, der er vant til, at én person er an-
svarlig for klassens ve og vel. Det er vores op-

Nogle spørger: Hvad 
med metodefriheden? 

Jo, den er intakt, men den er 
blevet et teamanliggende, og 
den skal bygge på en skoles 
viden om, hvad god under-
visning er, og hvad det er ele-
verne skal lære.

Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj Skole
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gave at kommunikere, at den tryghed sta-
dig er der. Men det er vores erfaring, at 
når vi ledelsesmæssigt sætter en tydelig 
ramme og arbejder med det meningsska-
bende, så er der sjældent noget, der ikke 
lader sig gøre”. 

Han erkender, at medarbejderne giver 
udtryk for, at det er en tidskrævende og 
vanskelig proces. Fx er undervisningsdif-
ferentiering af mange lærere blevet tol-
ket som, at hver enkelt elev skal have et 
individuelt forløb – hvilket ikke er mu-
ligt, ej heller intentionen.

”Den måde, vi løser det på, er ved at 
sige, at der er et læringsmål, som gælder 
alle elever, men herudover arbejder vi 
med nogle kriterier for, at forskellige 
grupper af elever skal nå kunne arbejde 
på forskelige taksonomiske niveauer. 
Deri ligger differentieringen. Vi kan ikke 
tilbyde individuelle forløb for hver enkelt 
elev. Men vi tænker, det er muligt at ka-
nalisere grupper af elever forskellige ste-
der hen”, siger souschefen.

En anden vigtig ledelsesmæssig æn-
dring i organiseringen på skolen er at di-
stribuere ledelse ud til lærerne / medar-
bejderne. Skolen har pt. ni didaktiske 
koordinatorer og fem halvtids vejledere, 
som er organiseret i henholdsvis et læ-
ringscenter og et ressourcecenter. 

”Det betyder ikke, at vi ikke leder, 
men at vi leder via den distribuerede le-
delse og via den forandringskapacitet, 
der opbygges i teamene gennem evalue-
ring af egne antagelser om læring, meto-
devalg mv. Administrationsopgaver som 
vikardækning, skemalægning og praktik-
koordination er distribueret – både fordi 
det giver os tid til det vigtige, men også 
fordi lærerne tit er bedre til at løfte den 
opgave, end vi er, da de er tættere på 
hverdagen”, sig Mikkel Wiene.

De efterhånden velfungerende lærer-
team med et stærkere didaktisk funda-
ment og en større samhørighed betyder, 
at der er mere tid til ledelse. Hvor ledel-
sen så at sige før skulle løbe ’spidsrod’ 
mellem personalet, er der nu bedre mu-
lighed for at arbejde ledelsesmæssigt 
med kerneopgaven, nemlig at gå tæt ind 
i den strategiske planlægning og på 
teamniveau tage de konkrete diskussio-
ner, der skal til. 

”En sidegevinst er en øget status. Vi 
oplever, at lærerne er stolte af det, de la-

ver, når de står frem som et team over 
for forældre og taler professionen op 
ved at fortælle om det, de er dygtige til – 
det didaktiske og pædagogiske”, siger 
Mikkel Wiene, der suppleres af Camilla 
Ottesen: ”ja, det er også ’narrativ le-
delse’, hvor vi sammen med medarbej-
derne får fortalt den nye historie om vo-
res skole, der er i fremgang, så den også 
begynder at leve uden for skolen”. 

Med læring kommer trivsel
I Danmark har der længe været en skel-
nen mellem trivsel og læring. Nok som 
en ganske sund reaktion tidligere tiders 
skole med disciplin, udenadslære og røv-
til-bænk. Men behøver det at være så-
dan? Den måde at stille tingene op på 
har ledelsen på Brønshøj Skole ønsket at 
udfordre.

”En af de vigtigste trivselsindikatorer 
for voksne og børn, er om man får ud-
fordringer, som man kan lykkes med, at 
man du’r til noget, at man har en funk-
tion i et fællesskab, et læringsfællesskab. 
Jeg vil fx vove den påstand, at langt de 
fleste uro-, mobbe- og pjækkeproblema-
tikker som vi bruger meget energi på, 
handler om, at undervisningen ikke er 
tilrettelagt, så eleverne føler sig vel-
komne med de kompetencer og de res-
sourcer, de har”, siger Camilla Ottsen. 

Hun mener, at læringsledelse er vejen 
til god trivsel, og at det er skolens op-
gave at fortælle, at man her ikke skelner 
mellem faglighed og trivsel. Også selv 

EN DIDAKTISK VENDING
Udviklingsforløbet på Brønshøj 
skole hedder ”Læringsledelse og 
professionsidentitet – forandrings-
ledelse i skolen, i teamet og i læ-
ringsrummet” og er støttet med 2 
mio. kr. af A.P. Møller Fonden i et 
samarbejde mellem skolen og Pro-
fessionshøjskolen Metropol. 

Målet er over to år at skabe et 
professionsløft blandt skolens 
medarbejdere gennem opbygning 
af et stærkt didaktisk sprog, en 
faglig diskurs, der har elevernes 
læring og trivsel som hovedfokus. 
Disse forandringer af professions-
kulturen søges fx opnået ved: 

•  Et positionsskifte fra en ’privat-
praktiserende’ lærerpraksis med 
fokus på faglig- og social udvik-
ling i ’egen’ klasse til et professi-
onsteam sammensat af specia-
listkompetencer, som samskaber 
læring, læringsprogression og 
metodeudvikling.

•  Et identitetsskifte fra generalist 
med alle opgaver i relation til en 
klasse, dvs. relationsskabelse, 
klasserumsledelse, læringsle-
delse, logistik og skole-hjem-
samarbejde, til specialist med 
fokus på at udvikle metoder, læ-
ringsformer og faglige forløb 
samt mulighed for at fordele 
alle opgaver med afsæt i team-
medlemmernes kompetencer 
og faglige specialer.

•  Et fokusskifte blandt skolens 
lærere og pædagoger, som flyt-
ter opmærksomhed og identifi-
kation fra kategorier såsom ud-
dannelsesbaggrund og klasse- 
tilknytning mod en identifika-
tion med skolens overordnede 
vision og formål – nemlig at alle 
børn skal lære mest muligt.

Målet er at gå fra aktivitetsstyret 
til målstyret læring, fra mere indi-
viduel praksis til teamsamarbejde, 
fra passiv viden til at dele erfarin-
ger og praksis til at have en fælles 
vision, fælles mål og sprog. 

Læringsledelse 
er ikke en sag 

for ledelsen alene. Vi 
arbejder på at distri-
buere faglige og læ-
ringsrettede opgaver 
ud i organisationen og 
skabe medejerskab, ja 
medlederskab

Mikkel Wiene, souschef, Brønshøj Skole 
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På Brønshøj Skole konstateres det, at 
der med øget faglighed, følger øget 

arbejdsglæde for medarbejderne, 
og at der med øget faglighed, følger 

øget trivsel for eleverne.

om omgivelserne kan have svært ved at 
se pointen, og forældrene spørger: Når I 
nu er blevet en faglig skole, hvad så med 
trivslen?

”Det er det vores indsats handler om – 
at tilrettelægge undervisningen, så hver 
enkelt elev bibeholder sin følelse af at 
kunne mestre. Vi tager afsæt i en viden 
om, at børn trives bedst, hvis de oplever, 
at de bliver udfordret tilpas. Og det, at 
alle lærere som en del af undervisnings-
planlægningen er ansvarlige for at sikre, 
at miljøet i klassen er godt, er med til at 
give ro i klasserne”.

”Undervisningsplanlægningen skal 
tage afsæt i, at elever er forskellige, og at 
det ikke handler om, at alle elever skal 
blive lige dygtige, men at alle børn har 
ret til progression, fra de starter til de 
går ud af skolen. Folkeskolens problem 
har været, at for en gruppe elever har 
det været for nemt og for en gruppe ele-
ver for svært. Nu er det erkendelsen af, 
at alle skal arbejde med deres progres-
sion, der skal slå igennem, for vi kom-
mer aldrig til at flytte dem alle sammen 
samme sted hen”, siger Camilla Ottsen.

Ind over er Professionshøjskolen  
Metropol, som sammen med Brønshøj 
Skole har fået to mio. kr. af A.P. Møller 
Fonden til dette skoleudviklingsforløb 
over to skoleår. Eksperter herfra er i en 
kombination af kurser, temadage, prak-
sisnær træning, supervision, feedback 
mv. i fuld sving med at forsyne skolen 
med den relevante viden og teori og 
støtte medarbejdere og ledelse i udvik-
lingen af deres færdigheder og kompe-
tencer. Og det rykker! 

LØGN OG MYTE
Kulturforandringen på Brønshøj Skole har be-
tydet, at man har måttet tage nogle opgør 
med den ’store løgn’, som Camilla Ottsen 
uden omsvøb kalder iscenesættelsen af, at 
folkeskolen selvfølgelig arbejder i team, tilby-
der differentieret undervisning, følger op på 
eleverne fagligt og socialt …

”Det har jo ikke været sådan, selv om vi længe 
har vidst, at det at organisere arbejdet på i 
team og systematisk at følge op på elevernes 
læring er det, der skal til for at løfte både fag-
ligheden og trivslen på skolen. Jo, der har væ-
ret gode eksempler og dygtige ildsjæle, men 
hvad har alt det projektmageri skullet slå rod 
i?”, spørger skolelederen retorisk. 

”Tidligere har vi arbejdet med aktiviteter og 
koblet mål på bagefter. Nu planlægger vi så at 
sige baglæns og lader målet være styrende. 
Sammen udvikler et fagteam eksemplariske 
forløb, som de senere kan genbruge i tilrettet 
form, og derigennem udnytte deres tid og res-
sourcer endnu bedre til gavn for børnenes læ-
ring. Det er samarbejdet og fællesskabet, der 
hæver niveauet”, fastslår Camilla Ottsen. 

For Mikkel Wiene hænger opgøret med den 
mere solo-orienterede tilgang sammen med 
et opgør med en reelt uledet skole, hvor der 
populært sagt administreres via overenskom-
ster og regneark frem for at lede via didaktisk-
pædagogiske hensyn. Et skift, som medarbej-
derne faktisk selv har skreget på, og som også 
har været opgør med fortællingen om, at læ-
rere er udviklingsresistente.

”Den kan jeg ikke genkende. Så længe der er 
en mening med det, man gør, er folk med på 
det meste. Vi havde fx modstand på fuld til-
stedeværelse, men da det blev klart for læ-
rerne, at de skulle og bedre kunne samar-
bejde, så gav tilstedeværelsen mening. For 
man har svært ved at indgå i et samarbejde, 
hvis man ikke er der”, siger Mikkel Wiene, der 
også pointerer, at fagligheden – glæden ved 
det fælles faglige – har været nøglen til at nå 
de mere skeptiske lærere.

”Myten er gået på, at lærerne helst ikke vil 
dele deres erfaringer med andre. Det oplever 
vi, at de rigtig gerne vil. Så al den snak om, at 
lærere ikke vil udvikling, ikke vil forandring – 
den køber vi ikke. Som ledelse siger vi helt 
åbent, at vi gerne vil have glade, men også 
ambitiøse lærere, og på det grundlag tager vi 
fat sammen”, siger de to skoleledere. 

Nu kunne man tro, at det blot er ledelsens 
eget spin. Men realiteten er, at elevtallet vok-
ser, skolen er søgt af både elever og nye med-
arbejdere. Det har rygtedes, at der sker noget 
her, og at det er lykkedes at få gejsten og 
stoltheden tilbage. Desuden har der fornylig 
været en artikel i de københavnske læreres 
blad, hvor medarbejderne bakker op om på 
processen på Brønshøj Skole.

Læs i øvrigt anmeldelsen af debatbogen ”Den 
store løgn om uddannelse” s. 59
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Det er naturligt, at børn er i bevægelse. 
Det er unaturligt for børn at sidde 

stille i længere tid ad gangen. Her på skolen 
har vi alle muligheder for at variere, lave  
kortere sekvenser og anderledes læring.

Tenna Bilstrup, skoleleder, Sydmors Skole og Børnehus
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EN SKOLE  
I BEVÆGELSE
SKØN NATUR, FALDENDE BØRNETAL OG SKOLELUKNINGER – TRE SIKRE TEGN PÅ, AT VI BEFINDER 

OS I UDKANTSDANMARK. MEN PÅ MORS GIK MAN I OFFENSIVEN OG LOD SKOLELUKNINGER 

FØLGE AF ET SKOLEBYGGERI I SÆRKLASSE MED MASSER AF MULIGHEDER FOR BEVÆGELSE – IKKE 

MINDST I FORM AF SKOLENS VARTEGN, EN 7,5 METER LANG INDENDØRS RUTSJEBANE

Af Karen Lindegaard  •  Foto Michael Berg

 Forleden sprang der rådyr 
rundt på marken uden for skolens vin-
duer. Og i skoven lige uden for døren 
boltrer børnene sig med svæve- og rut-
sjebaner, mens andre spurter af sted i 
100 meter-løb på løbebanen langs 
skolen. 

Selve skolebygningen, der ligger midt  
i den smukke natur, er et helt kapitel for 
sig. Her er balkoner og terrasser mod 
alle verdenshjørner, en multisal med 
springgrav og et stort fællesrum i to eta-
ger forbundet af en amfitrappe og ikke 
mindst en rutsjebane – til fri afbenyttelse 
for børn såvel som voksne. 

Det kan godt være, vi befinder os i det, 
der af mange betragtes som rigets abso-
lutte udkant, men når det gælder skole-
byggeri, er man helt på forkant her i den 
lille by Vils på det sydlige Mors. 

”Børnetallet falder. Så vi bygger en ny 
skole! Det er vi nogle, der synes er visio-
nært”. Sådan udtalte skolens tidligere le-
der, da Plenum besøgte Sydmors Skole 
og Børnehus for ca. to år siden. Dengang 
var det nye skolebyggeri endnu kun en 

arkitekttegning på opslagstavlen. Tre 
skoler på Sydmors var blevet lagt sam-
men, og elever, lærere og pædagoger var 
ved at finde deres egne ben i en fælles 
skole i bygningen, hvor den ene af de tre 
skoler havde haft til huse, dog udvidet 
med et par barakker for at rumme de 
mange nytilkomne elever. Men i novem-
ber 2013 blev den nye skole indviet.

Tenna Bilstrup, der er ny leder på Syd-
mors Skole, ansat i december 2014, er enig:

”Jeg synes, det er meget modigt af en 
lille kommune, at man ikke alene tænker 
i traditionelle nedskæringer, i form af 
lukninger, men at man har udsyn og visi-
oner til at tænke i nye baner: vi lukker 
tre skoler, men så giver vi noget andet til 
lokalområdet. Jeg går som ny skoleleder 
ydmygt til opgaven, for jeg tænker, at 
når der er blevet brugt så mange midler, 
gode kræfter og tanker på bygningsvær-
ket, så føler jeg mig også meget forpligtet 
på at være med til at skabe det liv og den 
kultur, som stedet fortjener”. 

Allerede længe før den nye folkeskole-
reform blev vedtaget, indførte Sydmors 

Skole de principper om fysisk aktivitet 
som en fast bestanddel af skoledagen, 
som nu har holdt sit indtog i hele folke-
skolen. Derfor var det et must, at den 
nye skolebygning skulle designes til 
bevægelse.

”Skolen er bygget sådan, at man kan 
tilrettelægge nogle pædagogiske aktivite-
ter, så man bruger bygningen som red-
skab. Der er alle de muligheder, man har 
behov for, man kan lægge klasser sam-
men, og man kan tage eleverne ud i for-
skellige rum, hvor de kan bruge bevæ-
gelse til læring. Det er sådan en bygning, 
man gerne vil have som underviser og 
elev”, siger Søren Østergaard. 

Bygget med omtanke
Når man træder ind i Sydmors Skoles 
store fællesrum eller torv, er det første, 
der fanger øjet, den flotte, svungne rut-
sjebane, et langt sølvrør, der forbinder 
skolens to etager. Lyset strømmer ind 
gennem store glasarealer og ovenlysvin-
duer, og overalt er der indrettet med 
henblik på bevægelse. 

SYDMORS SKOLE OG BØRNEHUS

•  Består af en skole fra 0.-6. klasse og en vuggestue/børnehave.
•  I alt er der 263 børn, de 187 i skoledelen.
•  Skolen er på 4900 m2 og har kostet 66 mio. kroner.
•  Bygningen er tegnet af Arkitektgruppen Limfjorden og indviet i november 2013.
•  Skolen er bygget som et nul-energi-hus.
•  Initiativet til det nye skolebyggeri blev taget af politikerne i Morsø Kommune. 

Forud for byggeriet blev alle interesserede, forældre, personale og erhvervsliv 
inviteret til at komme med input til byggeriet. 

•  Faglærere blev inddraget i indretningen af faglokaler, og efter vedtagelsen af 
folkeskolereformen nåede man at etablere personalearbejdspladser i det nye 
byggeri, inden det stod færdigt. 

Skoleleder Tenna Bilstrup og viceskoleleder Søren Østergaard 
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Det er ikke kun inden døre, der er fuld 
fart på de fysiske aktiviteter. Udenfor på 
en af løbebanerne står en flok børn, der 
på skift spurter af sted under ledelse af 
en pædagog og hjulpet godt på vej af et 
heppekor: ”Kom så Thea, kom så Thea!” 
lyder det taktfast. 

Skolen støder op til en lille skov, som 
er det rene eventyrland for eleverne. 
Her er der gang i gynger og svævebane – 
her kan enhver Tarzan-drøm udleves. I 
en del af skovområdet skal der i samar-
bejde med Skovforeningen etableres 
udendørs undervisningsområde, hvor 
eleverne kan lave mad, overnatte i shel-
ters og have natur- og tekniktimer.     

Ikke helt lektiefri
På skolen er der også indrettet små 
kroge til fordybelse, selv om fordybelsen 
som regel foregår som en del af under-
visningen i klasselokalerne. Man kan 
kravle gennem huller i væggen og slå sig 
ned i en sækkestol og sidde lidt for sig 
selv.

”Det er jo rart at have sådan nogle ste-
der, hvor man kan gå hen og få fred. De 
indbyder til det – man skal ikke opfinde 
dem”, siger Søren Østergaard. 

Der er voksne, 
der sætter lege 

i gang i frikvarteret, og 
elever, der kobler sig 
på, og så er der elever, 
der hellere vil går for 
sig selv. Det er vigtigt at 
respektere, at nogle 
har behov for en pu-
ster en gang imellem i 
stedet for en organise-
ret leg”.

Søren Østergaard, viceskoleleder,  
Sydmors Skole og Børnehus

”Rutsjebanen er jo næsten et symbol 
på skolen”, siger viceskoleleder ved Syd-
mors Skole, Søren Østergaard, der selv 
ikke kan lade være med at tage en tur i 
den. Og slidsporene nedenfor vidner i 
det hele taget om, at den bliver flittigt 
brugt. 

På gulv og vægge er der tegnet alfabet, 
gangetabel og geometriske figurer, som 
bliver brugt i undervisningen, så ele-
verne f.eks. skal kravle rundt på gulvet 
for at måle arealet af en trekant. 

”Man kan næsten ikke undgå at blive 
inspireret, når man går rundt i de loka-
ler, vi har. Man har jo også tidligere 

brugt bevægelse, men nu bliver det mere 
en fast del af ens hverdag”, siger Søren 
Østergaard. 

”I mange skolebygninger kan bygnings-
massen modarbejde de pædagogiske visi-
oner”, siger Tenna Bilstrup, ”men hvis vi 
ikke kan udleve vores pædagogiske visio-
ner her, så er det ikke bygningernes skyld. 
Bygningerne er tænkt med omtanke, i for-
hold til at man skal tilrettelægge undervis-
ningen, så den tilgodeser både krop og 
hoved. Det er tænkt ind i både ude- og in-
dearealer, at man anerkender, at krop og 
bevægelse er en del af børns læring – det 
ligger lige til højrebenet”. 
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Selv om Sydmors Skole fra starten har 
været en helhedsskole og erklæret lektie-
fri, så er man nu ved at justere lidt på 
lektiebegrebet.

”Vi er faktisk ude at mane i jorden, at 
vi er en lektiefri skole”, siger Tenna Bil-
strup. ”Selv om skoledagen er blevet 
længere, så er der nogle fagområder, der 
skal trænes, f.eks. læsning eller afleve-
ringsopgaver i de ældre klasser. Men det 
handler om at give lektier for på en intel-
ligent måde og ikke bare at give lektier 
for for lektiernes egen skyld”. 

Hun understreger, at det vigtigste for 
skolen er at skabe dygtige elever:

”Vi ligger i et område med stor diver-
sitet, vi dækker et stort opland, og det, 
vi er optagede af, er, at alle børn har ret 
til en stejl udviklingskurve. Det gælder 
både børn, der trænger til et løft, og 

dem, der spurter derudad rent fagligt”, 
siger Tenna Bilstrup. ”For eksempel har 
vi nogle ideer i støbeskeen til tilvalgsfor-
løb, hvor eleverne kan vælge kurser i lit-
teraturforståelse, naturfænomener, sam-
fundsvidenskab osv.” 

By i vækst
I modsætning til andre byer på Mors, der 
oplever tilbagegang i indbyggertallet, har 
Vils de sidste tre år haft fremgang. Og 
her har den nye skole sandsynligvis spil-
let en rolle.

”Det er en skole, man snakker om. Der 
går en reklame i radioen: ’Det er i Vils 
det sker, siger fler’ og fler’’. Det kan man 
godt grine af, men det er ikke helt for-
kert”, siger Søren Østergaard.

Tenna Bilstrup påpeger, at det giver 
nogle særlige udfordringer, at skolen lig-

ger i et område med mange friskoler. ”Så 
vi er nødt til tydeligt at definere os selv 
som skole”, siger hun.

For hele den sydlige del af øen har 
Sydmors Skole og Børnehus været en 
saltvandsindsprøjtning, der har bidraget 
til, at udviklingen i området er vendt. 
Skolen er på to år vokset fra 163 til 187 
elever, og førskoledelen har stor tilstrøm- 
ning af nye børn. 

”Vi kan helt klart fornemme, at skolen 
er et flagskib i lokalområdet, og at det er 
lokalområdets skole”, siger Tenna Bil-
strup. ”Det holder jeg meget af. Jeg kan 
mærke, når der kommer forældre og an-
dre, at det er deres skole. Det er dejligt, 
at de har taget den til sig”. 

BYGGET TIL BEVÆGELSE
Skolen er bl.a. udstyret med:
•  Rutsjebane: et 7,5 meter langt og 5 meter højt rør i rustfrit stål.
•  Løbebaner: 
 •  100 meter løbebane op til skolen
 •  400 meter løbebane rundt om skolen
• 480 m2 multisal med springgrav
• Muskelrum til førskolebørnene
• Udekøkken
• Svævebane i den tilhørende skov

Normalt er der et mylder af børn både inde og ude på skolen. Men  
som følge af tidspres måtte fotografen og skoleledelsen stille op  
Kr. Himmelfartsdag.
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Af Torben Svane Christensen  •  Foto Privat/Shutterstock

DET GØR  
MIG GLAD  
AT VÆRE  

SKOLELEDER
I EN TID HVOR MANGE LEDERE KÆMPER MED AT IMPLEMENTERE DE NYE 

TILTAG I REFORMEN, KAN DER VÆRE LANGT MELLEM ARBEJDSDAGE MED 

SUCCESOPLEVELSER. DERFOR BAD PLENUM FEM SKOLELEDERE FORTÆLLE  

HVAD DET ER, DER GØR DEM GLADE FOR DERES ARBEJDE. NÅR 

TINGENE LYKKES, OG MAN SOM SKOLELEDER ER TILFREDS MED 

SIN EGEN INDSATS ELLER ET SAMARBEJDE MED SIT TEAM 

ELLER SINE MEDARBEJDERE.
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Når … vi lykkes med strate-
giske indsatser. For eksem-
pel den planlægning vi sidder 
lige nu. Når jeg kan se, at vi 
er undervejs med at ændre 
det organisatoriske og skole-
kulturen til at blive mere selv-
ledende, så bliver jeg glad. 
Når jeg ser, at alle elever bli-
ver inddraget i undervisnin-
gen og er motiverede for at 
lære. Jeg synes, at vi er lykkes 
med at inddrage bevægelses-
aktiviteter, som vi har lagt 
som bånd i de forskellige trin, 
og håber på sigt, at det kan 
blive mere dynamisk, så ele-
verne kommer mere ud og 
bevæger sig på for eksempel 
vores vikingesti i alle skole-
fag. Jeg er glad for, at der er 

et godt samarbejde mellem lærere og pæ-
dagoger. Endelig har vi lavet et nyt ledel-
sesgrundlag med mig som den strategi-
ske leder, og det glæder mig, at vi har 
fået udmeldt, at vi i ledelsesteamet har 
forskellige roller og opgaver for at redu-
cere kompleksitet og samtidig komme 
tættere på medarbejderne.

Når … eleverne trives og lærer 
noget, når forældrene er enga-
gerede i skolen, når medarbej-
derne er engagerede, og sådan 
er det her på skolen. Vi er gene-
relt meget fleksible. Hvis der er 
noget, vi gerne vil, så gør vi det. 
Hvis der er brug for at bytte ti-
mer, for at et projekt kan blive til 
noget, så gør vi det. Vi har et fan-
tastisk arbejdsmiljø. Andre taler 
om inklusion, som noget, der 
kan være meget svært. Her på 
skolen gør vi det bare. Eleverne 
gør det så godt, de kan, og det 
gør forældrene også. Jeg er glad 
for, at jeg kan prioritere at være 
meget ude blandt eleverne. En 
artikel i vores lokale avis havde 
rubrikken ”Her er reformen en 
bragende succes.” Vi har inddra-
get elever og forældre for eksem-
pel ved at holde dialogmøder. Jeg 
bliver også glad, når jeg får mere 
end 40 ansøgninger til en stilling 
som leder af vores børnehave-
klasse. Vi retter løbende skemaet 
til, hvis det viser sig, at vores 
rammer gør, at vi ikke opnår de 

mål, vi har sat. Hvis en medarbejder føler sig pres-
set, så løser vi det. Vi er enige om, at det er et fælles 
ansvar at få det til at fungere. Og så er jeg selvfølge-
lig glad for, at der er så mange gode historier at 
fortælle.

CARSTEN  
WESTFALL 
BRUUN  
SØNDERGAARD, 
SKOLELEDER PÅ 
GL. LINDHOLM 
SKOLE
Leder på Gl. Lindholm 
Skole siden august 
2014. Har været leder 
på Gandrup skole fra 
2002 til 2014. Ny for-
mand for lokalafde-
lingen af Skoleleder-
foreningen i Aalborg 
fra 1. april 2015

GL. LINDHOLM  
SKOLE
Antal elever: 505 
elever
Antal ansatte: 90 
ansatte, hvor de 70 er 
lærere og pædagoger
Ledelsesteamet: sko-
leleder, viceskoleleder 
og leder af SFO
Herudover teknisk 
serviceleder samt 2 
afdelingsledere i SFO

LISBETH  
BERGSTEDT, 
SKOLELEDER PÅ 
FLAKKEBJERG 
SKOLE I  
SLAGELSE.
Fra 1. april 2014  
skoleleder på  
Flakkebjerg Skole.  
Fra august 2000 frem 
til april 2014 vice-
skoleleder på Vem-
melev Skole og på 
Tårnborg Skole. 

FLAKKEBJERG  
SKOLE
Antal elever: 133  
elever fordelt i 0.  
til 6. klasse.
Antal ansatte: 14:  
9 lærere, 2 under- 
visningsassistenter,  
1 pædagog, 1 deltids-
medarbejder på  
kontoret og 1 
serviceleder. 
Ledelse:  
Én skoleleder
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Når … jeg sammen med min medarbejdere 
skaber en tro på, at det kan lade sig gøre at 
lave en god og udviklende skole inden for 
de rammer, der er givet. Jeg har oplevet peri-
oder, hvor vi er nået frem til de livgivende øje-
blikke, hvor roen indfinder sig, hvor der bliver 

højt til loftet. Hvor modet til at 
turde indfandt sig. Megen af 
æren tilfalder min forgænger, og 
det var en god oplevelse at træde 
ind i et rum, hvor de ansatte var 
vant til at samarbejde med ledel-
sen. Vi har gennemført ti faglige 
fordybelsesuger, hvor hvert fag 
får fokus en hel uge. Jeg synes, at 
jeg er lykkes sammen med min 
viceleder. Jeg glæder mig til år 2 
med reformen. Jeg bliver også 
glad og stolt, når forældre hen-
vender sig og roser os. Det er i 
høj grad mødet med børnene og 
de unge mennesker, der gør mig 
glad for at gå på arbejde. Elever-
nes umiddelbarhed og tillid, som 
jeg bliver mødt med. De kloge 
svar jeg får, der gør, at jeg tænker 
”Nå, det havde jeg ikke lige set”. 
Når jeg oplever eleverne i en fag-
lig sammenhæng, hvor de lykkes 
og vokser.

Når … jeg sammen med personalet lykkes med 
en opgave. Især hvis det er en opgave, som tilfører 
skolen og den samlede personalegruppe refleksio-
ner eller kompetencer, som kan sættes i spil i nye 
sammenhænge. Det kan være vores Videncenter, 

som agerer som rejsehold og un-
derstøtter inklusionsopgaven på 
almenskolerne. Vi går ud med vi-
den, vi bliver dygtigere og vi ta-
ger ny viden med hjem i vores 
praksis. Vi har udvidet vores 
samarbejde med de lokale virk-
somheder, som åbner op for nye 
muligheder for praktik og andre 
tiltag for vores elevgruppe. Det 
giver nye muligheder for under-
visningsforløb, nye kontakter og 
flere muligheder for vores elever 
efter skolen. Nye tilbud til elever 
med multiple funktionsnedsæt-
telser og elever med tale/høre 
udfordringer, som giver nye fag-
lige områder, ny viden og flere 
muligheder for tværfaglig spar-
ring, nye muligheder for skolens 
øvrige elever. Det giver mit ar-
bejdsliv værdi, når omverdenen 
får øje på de kvaliteter og den vi-
den Rævebakkeskolen rummer.

ANNIE NIELSEN, 
SKOLELEDER RÆ-
VEBAKKESKO-
LEN, DER ER EN 
SPECIALSKOLE I 
NYBORG
I december 2012 an-
sat som skoleleder på 
Rævebakkeskolen i 
Nyborg. Vemmelev 
skole, Slagelse, afde-
lingsleder for special-
klasserækken senere 
viceskoleleder. Leder 
af skoledelen på Klo-
stermarken skole/dag-
behandling i Slagelse.

RÆVEBAKKE-
SKOLEN
Antal elever: pt.150 
elever (incl. multi-
handicappede elever)
Antal ansatte: 72 an-
satte incl. service og 
administrativt perso-
nale samt terapeutisk 
personale
Ledelsesteam: skole-
leder, viceskoleleder 
og to afdelingsledere. Når … klokken er 8.10, og jeg går rundt og hilser på medarbejdere og 

elever. Jeg møder glade børn og medarbejdere, der gerne vil eleverne. Min 
målestok for, om jeg er med til at lave en god skole er, at det er en skole, 
som jeg kunne se mine egne tre børn i. Lige for tiden er jeg ude i klasserne 
og se lærerne undervise som en del af Vurdering For Læring, VFL. Da jeg 
fremlagde ideen for mine medarbejdere, sagde de ”du skal være velkommen 
til se med, når jeg underviser”. De opfatter det ikke som kontrol, og det gør 
jeg heller ikke. Det er også en stor hjælp for mig, når jeg holder MUS-samta-
ler. Forældrene er taknemlige ”kunder”. Når deres børn er glade, så bliver 
forældrene glade, og så kan forældrene accepterer mange tiltag fra skolens 
side. Jeg skal være imødekommende og lyttende, når forældrene henvender 
sig. Jeg synes selv, at jeg er havnet i et smørhul af et job. Der bliver stillet 
krav til os, og vi strækker os lidt mere, men vi kan så også forvente noget 
den anden vej fra medarbejdere og forældre. Reformen har givet bedre 
skole. Selvfølgelig er der ting, der skal rettes til, og det gør vi. 9 ud af 10 
dage er jeg glad, når jeg går på arbejde, og den sidste dag, går jeg som regel 
glad hjem fra arbejde.

HENRIK MEYER,  
SKOLELEDER PÅ  
SKÆLSKØR 
SKOLE
Blev skoleleder på 
Skælskør skole i juni 
2014. Tidligere skole-
leder Nordagerskolen 
og Heldagshuset,  
Faaborg-Midtfyn 
kommune. Skoleleder, 
Byhaveskolen, Svend-
borg kommune og  
leder af Svendborg 
Kommunes special-
skole.

SKÆLSKØR 
SKOLE
Antal elever: 360
Antal ansatte: 35
Ledelsesteam: skole-
leder, viceskoleleder 
og SFO-leder

JAKOB VILLE, 
SKOLELEDER 
PÅ JELS SKOLE
Viceskoleleder på Jels 
Skole i Vejen Kom-
mune i seks år. Star-
ter på en master i 
skoleledelse til 
august.

JELS SKOLE
Antal elever: 449 
elever
Antal ansatte: 50 i 
alt heraf 31 lærere. 
Ledelsesteamet: 
SFO-leder, viceskole-
leder og skoleleder.
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NOTER

KLANGBUND
I et indlæg i KL’s blad Danske Kommu-

ner udfolder Lena Schnack Mertz, der er 
formand for Danske Musik- og Kultur-
skoleledere, og Skolelederforeningens 

næstformand Jørgen Mandrup Nielsen, 
hvad det særlige samarbejde mellem 
musikskole-folkeskole går ud på, og 

hvad vi kan og vil med det.

Læs indlægget på hjemmesiden

Undervisningsministeriet har lavet et 
vejledning- og inspirationsmateriale 
med eksempler på, hvordan de pæda-
gogiske læringscentre kan organiseres 
og udvikles

Der er fx eksempler på, hvordan im-
plementeringen af en digital lærings-
platform og hvordan man kan skabe 
bedre sammenhæng mellem vejled-
ning, videndeling og det pædagogiske 
læringscenter.

Materialet om findes på emu.dk 

PÅ TOPPEN
550 danske topledere overvejende inden 
for erhvervslivet har deltaget i en undersø-
gelse, der tager temperaturen på dansk le-
delse anno 2015.

Undersøgelsen har afdækket topledernes 
egen vurdering af god ledelse, her de vig- 
tigste fælles træk: 

• Er troværdig og skaber tillid.
• Viser respekt for andre.
• Fastholder stabilitet i driften.
• Sætter tydelig retning
• Skaber et godt arbejdsmiljø.
• Forstår at eksekvere.
• Skaber resultater.
• Er samfundsansvarlig.
• Skaber engagement
• Skærer igennem.

Men undersøgelsen viser dog også, at der er 
udfordringer med at tiltrække og udvikle ta-
lenter og evnen til at skabe en innovations-
kultur og et læringsmiljø.

Det kniber således for mange øverste  
ledere at kunne:

•  Skabe vision, mission, accept samt følge-
skab i forandringsprojekter.

•  Skabe innovation og fornyelse, udvikle ta-
lent og præstationsevne

•  Få det rigtige budskab formidlet til de rig-
tige personer på det rigtige tidspunkt.

Undersøgelsen er foretaget blandt medlem-
mer af det såkaldte VL-netværk med CBS og 
Megafon som tovholdere.

L Æ R I N G

NY PARTNER?
Filmprojekt, yoga eller dykning? Ungdoms-
skoleforeningen UNG taget initiativ til at undersøge 
de partnerskaber, der indgås mellem folkeskoler og ungdomsskoler

Med projekt ’Samarbejde om Læring i den åbne skole’ har foreningen udarbejdet et katalog målrettet sko-
leverdenen, fritidsklubber samt ungdomsskolerne. I kataloget præsenteres fag som ’Ung i byen’, ’Fiskesko-
len’, ’På vej i værkstedet’ og ’Motion og fitness’.

Kataloget giver ideer til valgfag, bevægelse og understøttende undervisning – og hvert fag er præsenteret 
med en beskrivelse samt angivelse af hvilke læringsmål, faget opfylder og en angivelse af fagets omfang og 
placering.

Læs mere på www.ungdomsskoleforeningen.dk

RINGENES HERRE
I en ny publikation fra Væksthus for Ledelse ’Få din lederuddannelse til  
at skabe ringe i vandet’ sættes fokus på, hvordan kommunale ledere k 
ommer vellykket igennem en lederuddannelse.

Der er råd om, hvordan ledere uddelegerer, inddrager medarbejdere  
i lederuddannelsen og får afstemt forventninger med såvel  
arbejdsplads og familien, mens de tager uddannelsen. Og hvordan  
uddannelsen kan blive gavn og nytte for flere end en selv…

Væksthus for Ledelse har interviewet 15 ledere, 35 medarbejdere og 15 forvaltningsche-
fer for at undersøge, hvad deres lederuddannelse betyder for dem selv og deres omgivelser.

Læs mere på www.lederweb.dk/lederudd
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*ekskl. moms, levering og installation. 

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

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

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

Ring
46 48 03 90

Besøg
aqualine.dk

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

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

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

Wall udskænkningsstation
Pris 6.150 kr.*  

Wall indbygningsstation 
Pris 5.650 kr.*  

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

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

Wall 
udskænkningsstation

Wall 
Indbygningsstation
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Jeg vil gerne 
udvikle skolen 

læringsmæssigt og 
pædagogisk, og det  
er der, jeg har nogle 
kompetencer. Jeg har 
ingen formel leder- 
uddannelse, så det, 
jeg ved noget om,  
er læringsledelse.

 Den nye skoleleder på Gjøl 
Skole kalder det et klart tilvalg at vælge 
skolelederjobbet. De seneste seks år har 
Lars Reidar Salomonsen undervist kom-
mende lærere i matematikdidaktik på 
UCN læreruddannelsen i Aalborg, heraf 
de seneste to som lektor, og han har 
stået for efter- og videreuddannelse af 
lærere i matematik og klasseledelse. 

Det var, da han efter 17 år som folke-
skolelærer søgte nye udfordringer som 
leder, at han blev tilbudt jobbet på semi-
nariet. Blandt andet fordi han sammen 
med Jeppe Skott, lektor på DPU, og 
Klaus Toft, skoleleder på Løgstør Skole, 
skrev matematikbøger, og derfor var kva-
lificeret til ansættelse på seminariet.

”Jeg har været enormt glad for jobbet 
som lektor. Men nu har jeg så valgt sko-
lelederjobbet til,” siger han. Det er op-
lagt at spørge, om hans store matematik-
viden ikke vil skygge for de andre fag.

”Hvis jeg kun tænker matematik, 
glemmer jeg så ikke de andre fag?” Han 
griner.

”Sådan kan man godt frygte det. Det 
er jo faktisk derfor, at jeg har fravalgt læ-
reruddannelsen. For ved udelukkende at 
beskæftige sig med et fag bliver man 
også lidt en nørd. Og ser så kun verden 
ud fra det fag. I bund og grund havde jeg 
lyst til også at opdage andre sider af ver-
den end matematik.”

Han forklarer, at den didaktiske forsk-
ning, der ligger i matematik, også er me-
get almen. Så det, der gælder matema-
tik, gælder for mange fag. 

”De problemstillinger, man skal for-
holde sig til i matematik, er de samme 
som i mange andre fag. På den måde 
lægger noget mere alment undervis-
ningsmæssigt sig i slipstrømmen bag ma-
tematikken. Og den viden kan jeg bruge 
til at navigere som leder. Det er også min 
faglighed, der kan kvalificere de valg, jeg 
tager ledelsesmæssigt. Min faglighed er 
med til at afgøre, hvilke bevidste pæda-
gogiske valg, jeg træffer.” 

Den nye skoleleder mener, at læring 
forankrer sig både kulturelt og sted- 
bestemt. 

”Jeg vil gerne udvikle skolen lærings-
mæssigt og pædagogisk, og det er der, 
jeg har nogle kompetencer. Jeg har ingen 
formel lederuddannelse, så det, jeg ved 
noget om, er læringsledelse. Det er også 
det, jeg er ansat til, nemlig at udvikle 
skolens pædagogik. Jeg står selvfølgelig 
for økonomien, men viceskolelederen 
kommer til at stå mest for driften. Uden 
lederuddannelse er drift naturligvis et 
felt, jeg skal udvikle mig på.”

Lars Reidar Salomonsen har en  
overskrift, der hedder: ”Det skal give 
mening.” 

”Jeg håber på, at jeg kan få sat skub i 
en udvikling i en skole, der har en god 
økonomi, i en af landets kommuner med 
færrest driftmidler pr. elev.”

Han mener, at en god skolekultur for-
bedrer børns muligheder for læring. 

”Ved at skabe en god kultur, hvor børn 
lærer, også de inkluderende, tror jeg, at 
jeg kan gøre en forskel som leder. Jeg har 
også en tro på, at man som voksen gør 
en forskel, og at den forskel er også 
ledelsesbestemt.” 

Han mener, at skolens ledelse har alt-
afgørende betydning for, hvilket retning 
skolen skal, hvilke valg, der skal tages, 
hvordan lærerne har mulighed for at ud-
vikle sig osv. 

”Alle har en forestilling om, hvad en 
god skole er, og den er ikke nødvendig-
vis sand. Jeg ser frem til, at vi udvikler et 
fælles fagdidaktisk sprog på skolen, som 
lærerne kan bruge, når de diskuterer de-
res undervisning i fællesskab. Så de bli-
ver professionelle lærere, der kan be-
grunde deres faglige praksis. Når vi har 
fundet en fælles vej, er det den, vi står 
last og brast om, også udadtil – så vi også 
tør tage nogle slagsmål om, hvad den 
gode skole er.” 

GJØL SKOLE har 89 elever, syv lærere, 
seks pædagoger i børnehave og SFO og et 
spor fra 0. – 6. klasse. Ledelsesteamet be-
står af skoleleder, viceskoleleder og 
SFO-leder.LARS REIDAR SALOMONSEN, 

48 år, skoleleder på Gjøl Skole,  
Jammerbugt Kommune, fra 1. maj.

JEG HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf
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 www.hillerod.dk

Hillerød Kommune søger en sektionsleder med et stærkt engagement  
i både forvaltning / linjeledelse og udviklingsopgaver i skolevæsenet. 

I Hillerød Kommune arbejder vi ambitiøst med læringsreformen, med 
læringsmålstyret undervisning, synlig læring, elevprogression og digital 
understøttelse af dette på dagsordenen. 

Desuden står vi midt i en nytænkning af SFO- og klubtilbud.

• Brænder du for udviklingen af skoleområdet? 

• Har du høje ambitioner for elevernes læring og ønsker du at stå i 
spidsen for den fortsatte implementering af læringsreformen i  
Hillerød Kommune?

• Kan du forbinde de politiske processer med løsning af drifts- og ud-
viklingsopgaver – i tæt dialog med forskellige samarbejdspartnere?  

• Og har du erfaring med digital ledelse? 

Så håber vi, at du har lyst til at søge stillingen som sektionsleder / 
souschef i Skoleafdelingen.

Du kan se det fulde stillingsopslag på Hillerød Kommunes hjemmeside 
www.hillerod.dk. 

Ansøgningsfristen er 17. juni 2015.

SEKTIONSLEDER / SOUSCHEF TIL SKOLEAFDELINGEN 

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

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



Vil du som ny leder i folkeskolen 
gerne have en koncentreret indføring 
i jobbet og samtidig mulighed for et 
nyt netværk? Så er dette kursus noget 
for dig.

Skolelederforeningen tilbyder nye 
medlemmer et 3-dages kursus med fo-
kus både på basisviden om ledelse af 
folkeskoler og på mellemlederens sær-
lige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem oplæg 
og forskellige deltageraktiviteter. En 

stor del af disse foregår i mindre grup-
per for at give mulighed for network-
ing, idet vi udover det ledelsesfaglige 
fokus lægger vægt på erfaringsudveks-
ling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrol-
len indgående. Hvilke udfordringer 
møder man som ny i jobbet? Hvilke 
forventninger har folkeskolens mange 
interessenter til skoleledelsen? Hvad 
betyder folkeskolereformen for ledel-
sesrollen? Hvad er god skoleledelse? 
M.v. 

Deltagernes eget erfaringsgrundlag 
inddrages, når typiske cases sættes 
under lup, og Skolelederforeningens 
konsulenter stiller deres viden og er-
faring til rådighed, når der gives delta-
gerne lejlighed til at præsentere aktu-
elle problemstillinger fra deres 
dagligdag. 

To aktive skoleledere vil ligeledes dele 
deres viden og personlige erfaringer 
med deltagerne – og foreningens for-
mand kommer forbi og giver en ak-
tuel orientering.

MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 2015

09.30 – 10.00:  Ankomst, morgenkaffe
10.00 – 12.00:  Velkomst, præsentation og indledende refleksioner over lederrollen.  

Opstilling af læringsmål for forløbet. 
12.00 – 13.00:  Frokost
13.00 – 14.00:  Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case.
14.00 – 16.15:  Skoleledelse – rammer og vilkår: Om forvaltningslov og offentlighedslov.  

Om afgørelser og personalesager. Om specialundervisning, god orden og  
magtanvendelse. v/ konsulent Dorrit Bamberger 

16.30 – 18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at have lederkasketten på. Om at arbejde i et  
ledelsesteam. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. Om ansvar og medansvar.  
v/ kursusledelsen

19.00:  Middag

VELKOMMEN TIL ÅRETS KURSUS FOR NYE LEDERE  
DEN 21.9. TIL 23.9.2015

HOTEL FREDERIKSDAL, KONGENS LYNGBY

KURSUS FOR  
NYE LEDERE  

I FOLKESKOLEN, 2015

PROGRAM

21

OBS

SEPTEMBER
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22

23

TILMELDING SENEST DEN 2. JULI 2015 
PÅ WWW.SKOLELEDERFORENINGEN.ORG/NYLEDERKURSUS2015

TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2015
09.00 – 10.15:  Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. Praktiske øvelser med reflekterende 

team. v/ konsulent Dorrit Bamberger
10.30 – 12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om at arbejde i en politisk styret organisation. Om økonomi-

styring. Om udviklingsprocesser, herunder anvendelse af kvalitetsrapporter og tests. 
Om strategiske beslutninger. Om ledelse gennem ledere … og meget mere. v/ skole-
leder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole

12.00 – 13.00:  Frokost
13.00 – 14.00:  Walk and talk – tid til refleksion
14.00 – 16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om forandringsledelse. Om at skabe ejerskab hos  

medarbejderne. Om at lede på mål eller lede på indhold. Om at træffe beslutninger, 
der gør medarbejderne gode til deres arbejde. Om at skabe resultater gennem 
andre. Om ”Vivian and me :-) ...” v/ skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen

16.00 – 16.30 Pause
16.30 – 17.30:  ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne og kursuslederne danner et panel, som  

reflekterer over dilemmaer, som kursusdeltagerne præsenterer dem for.  
v/ konsulent Søren Teglskov

19.00:  Middag

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015
09.00 – 10.30:  Morgensang, bakspejlet, refleksion, selvledelse mv. v/ konsulent Søren Teglskov
10.30 – 12.00:   Nyt fra foreningen. Aktuel orientering og dialog med formanden. v/ formand for  

Skolelederforeningen, Claus Hjortdal
12.00 – 13.00:   Kursusevaluering. Evaluering af læringsmål, opstilling af handleplan og plan for  

videndeling. v/ kursuslederne
13.00:  Frokost, herefter afrejse

KURSUSLEDERE OG OPLÆGSHOLDERE
Konsulenter i Skolelederforeningen, Søren Teglskov og Dorrit Bamberger
Skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole 
Skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen
Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal

TID OG STED
21. – 23. september 2015, Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby
Hotel Frederiksdal ligger direkte ned til Mølleåen, midt i den smukke natur mellem Furesø  
og Bagsværd Sø.

PRIS
4895 kr.

 

SEPTEMBER

SEPTEMBER
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NOTER

M/K
Ordet ”hen” er nu optaget i den 

svenske ordbog. Ordet er et sted-
ord, der beskriver en person man 
ikke kender kønnet ” på – eller en 

tvekønnet person. 

Svenskerne har nu tre muligheder, 
når de omtaler en person. Det nye 
kønsløse pronomen blev foreslået 
allerede i 1966. Inspirationen er fra 
finsk, som har udtrykket ”hän” om 

både han- og hunkøn.

TILLID, JA DA …
Finansministeriet og Undervisningsministeriet 
opretter nyt implementeringskontor for at 
overvåge, at undervisningsreformerne lever op 
til målsætningerne. 

Er flere elever blevet gode til at regne og læse? 
Er andelen af de dygtigste elever vokset? Er an-
delen af elever med dårlige resultater mindsket? 
Og trives eleverne? 

Kontoret skal sikre fremdrift i implementerings-
indsatsen samt opfyldelse af de politisk fast-
satte mål og forberede ministrenes løbende 
afrapportering til regeringens Økonomiudvalg.

Kontoret vil også følge:

•  Om flere elever får undervisning af en lærer 
med undervisningskompetence i faget?

•  Hvor mange undervisningstimer eleverne får i 
gennemsnit om ugen? 

•  Hvad er andelen af elever i 9. klasse, der får 2 
eller derover i dansk og matematik i afgang? 

•  Er der flere elever, der kommer i gang med en 
ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse?

•  Hvor mange arbejdstimer bruger lærerne i 
gennemsnit på undervisning? 

•  Hvad er omfanget af lærernes fravær? Og 
hvad er omfanget af elevernes fravær?

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal 
kalder det en ”uheldig dobbelthed”, når der på 
den ene side meget fokus på, at ansvaret ligger 
decentralt, og der på den anden side etableres 
så detaljeret en styring fra det centrale niveau.

Et vidunder
Skolerne i Nordkorea har fået et nyt fag: 
Kim Jong-uns revolutionære aktiviteter.

I fagbeskrivelsen lægges der særlig vægt på 
den 32-årige ”store efterfølgers” barndom.

Bl.a. at Kim lærte at køre bil som 3-årig og 
blev mester i sejlsport, da han var 9.

Præmie
Hyggen Skole i Buskerud kommune i Norge har fået 50.000 kr. i bonus, fordi skolens elever på 
5. trin har gjort det godt i nationale prøver i læsning, regning og engelsk.

Det er en rundhåndet kommunalbestyrelse, der deler ud …

Men det har igen givet anledning til en større debat i broderlandet om, hvorvidt præmiering og 
dermed ranking og konkurrence fremmer læring eller ej?

INKLUSION
Med udgangspunkt i et projekt ’ERIS – Elevers roller i det inkluderende skolemiljø’ belyser en ny  
SFI-rapport inklusionsindsatsen i folkeskolen med fokus på elevernes egne oplevelser og rolle. 

Rapporten har tre hovedtemaer:

1 En kortlægning af den eksisterende forskning, viden, erfaringer og debat om inklusion,  
som det imidlertid er svært at drage entydige konklusioner på basis af.

2 En kvantitativ undersøgelse, som fortæller, at muligheden for at lykkes med de tilbageførte 
elever på samme måde er relativ/kontekstafhængig.

3 En kvalitativ undersøgelse, som betoner vigtigheden af et godt skole-hjem-samarbejde,  
tydelighed i ledelse, skolens ordensregler, i klassen og andre aktiviteter.

Claus Hjortdal siger: ”Det vækker bekymring, at de tilbageførte elever oftest kommer tilbage til i for-
vejen udfordrede klasser. Samtidig er det er glædeligt, at de tilbageførte elever generelt er glade for 
at komme tilbage i normalundervisningen, hvor de oplever sig som en del af klassen”.

Læs Skolelederforeningens resumé af rapporten på hjemmesiden
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HAR I FÅET 
FORANKRET
SKOLE-
REFORMEN?
Tillidsbaseret læringsledelse får jer i mål

Se ucsyd.dk/ledelse og ucsyd.dk/skolereform

Center for Ledelse, UC Syddanmark står klar med konsulenthjælp 
og skræddersyede uddannelsesforløb.

150506_Plenum_UCS.indd   1 08/05/15   06.21



KOM TIL 
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE 2015

SÅ DYGTIGE, DE  
KAN BLIVE …

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

Her en lille forsmag på elementerne i årets store skoleledermøde: 

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

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

Det færdige program er klar efter sommer og vil  
ligge på en særlig årsmøde-2015-app
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Hold dig opdateret på www.facebook.com/cok.dk

Se alle vores kurser på www.cok.dk

Har du spørgsmål, så ring 8779 6300

BØRN & UNGE

Skoleledelse 2.0:

Der findes ingen smutveje til god skoleledelse. Men med 
dette forløb får du mulighed for at arbejde med dine 
konkrete ledelsesmæssige udfordringer i forhold til ledelse af 
læring i folkeskolen. Med afsæt i elevcentreret ledelse 
– forskningsinformeret viden om virkningsfuld skoleledelse – 
sætter vi fokus på: 

 Skoleledelsens juridiske ABC
 Strategisk ledelse af læring
 Ledelse af motivation og engagement

Forløbet består af oplæg fra forskere og skoleledere, 
interviewøvelser, diskussioner, sparring og processpillet 
CHANGE NAVIGATOR®, og du får både mulighed for at 
lære nyt og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre 
skoler og kommuner. 

Oplev bl.a.
 Lotte Bøgh Andersen, professor ved KORA og AU
 Lotte Bryde, konsulent i KL
 Anette Leonhard, chefkonsulent i COK

Dette kursus bygger videre på Skolelederforeningens kursus 
for nye skoleledere afholdt i 2014 – men du kan også 
deltage, selvom du ikke deltog på første modul. 

Hvor og hvornår? 
Grenaa den 31. august - 1. september 
og Aarhus den 22. september

Pris
6.900 kr. ekskl. moms. inkl. overnatning. 

Tilmeld dig nu
www.cok.dk/skole20

Kontakt 
Stinne Tarp Klode 
Konsulent
T: 8779 6363 
E: stk@cok.dk

Afholdes i samarbejde med Skolelederforeningen

COK_laring-trivsel_SKOLE_210x275+5mm.indd   1 13/05/15   12.11



DISTRI- 
BUERET
LEDELSE

Teamkoordinatoren
Sten Clod Poulsen

Meta Consult Forlag
269 sider, 345 kr.
600 kr. for bog + cd

 Bogen kommer 
omkring fem hovedtemaer: 
Teamkoordinatorens kultu-
relle kontekst, Teamkoordina-

torens arbejdsfunktion i orga-
nisationen, Teamkoordinatoren 
selv, Teamkoordinatoren som 
et konstruktivt krydspres 
samt Ledelse af teamkoordina- 
torer. 

Forfatteren definerer selv, 
at en teamkoordinator er en 
lærer, som arbejder i et læ-
rerteam på samme vilkår som 
kollegerne, og som – uden at 
være leder – yderligere har 
påtaget sig et særligt ansvar 
for at teamet fungerer godt, 
dvs. løser sine arbejdsopga-
ver og udviklingsopgaver og 
lærer af egne erfaringer. Alt 
dette for at udvikle og opti-
mere elevernes faglige og so-
ciale resultater.

Der er tilsyneladende en 
tendens til usikkerhed om-
kring teamkoordinatorens ar-
bejdsopgaver og beføjelser. 
En usikkerhed, som også 
kommer til udtryk blandt de 
skoleledere, forfatteren har 
mødt via sit nutidige virke 
som chefkonsulent, og som i 
samme åndedrag giver ind-
tryk af at have glemt, hvorfor 
skolen i tidernes morgen 

ANMELDELSER

GAMLE, 
SURE 
MÆND

Angsten for opdragelse
Per Bjørn Fors og  

Arne Johan Vetlesen
Forlaget Klim
276 sider, 299 kr.

 Prædikatet om de 
gamle, sure mænd … randt 
mig i hu, da jeg læste denne 
bog. Ikke som noget negativt, 
men som en konstatering af, 
at der mindst siden det an-
tikke Grækenland har været 
en tendens til, at når man 
kom til års, så stod fortiden i 
et mere og mere rosenrødt 
skær, mens fremtiden fore-
kom umulig pga. den opvok-
sende ungdoms manglende 
respekt for de gamle sæder.

Denne bogs klare fordel er, 
at den er letlæst, og at dens 
synspunkter er genkendelige, 
når man som jeg har 60-års-
dagen lige om hjørnet. Jeg tog 
mig selv i bogstaveligt at 
nikke ja mange steder under 
læsningen. For vist har mang-
len på tydelige voksne og 

værdifaste pejlemærker de 
seneste årtier gjort noget ved 
os alle. Det er blevet sværere 
at være voksen. Det er blevet 
sværere at være barn og ung. 
Det er i det hele taget blevet 
sværere; men netop deri lig-
ger jo også udfordringer og 
kimen til udvikling.

Bogen er skrevet af to nord-
mænd – en med afsæt i en læ-
rergerning og en professor i 
filosofi. Det norske forlæg har 
haft den lidt pudsige sideef-
fekt, at man har fundet det 
nødvendigt at afsætte en snes 
sider forrest i bogen til, at 
Claus Holm fra Aarhus Uni-
versitet kan relatere bogens 
ellers universelle problematik 
til danske forhold. Derved 
foregribes en række af bo-
gens centrale pointer, inden 
man selv kommer i gang. 

Ellers er bogen bygget op 
med historiske og psykologi-
ske forklaringer, inden man 
kommer til det, der skulle 
være anvisninger på: hvad 
gør vi så? Stringent er det 
ikke; flere pointer kommer 
igen og igen – men det er må-
ske det, der gør bogen så let 
at læse: almene tanker og er-
faringer blander sig med cita-
ter fra en række forskere og 
meningsdannere. Heriblandt 
flere danske som Grundtvig, 
Løgstrup og Jesper Juul, men 
med Habermas som den mest 
gennemgående figur.

”Evnen til at omstille sig er 
vor tids metadyd, forudsæt-
ningen for alle andre dyder, 
man kan forestille sig” er et 
af angrebspunkterne. Derud-
over er især bekymringen for 
miljøet og økonomiens alt-
overskyggende magt, hvor 
alt, vi foretager os, skal nytte 
ud fra et økonomisk perspek-
tiv, to væsentlige ledetråde.

I forhold til opdragelsen af 
den opvoksende ungdom er 
skolen naturligt nok et cen-
tralt omdrejningspunkt, men 
fylder ikke specielt meget i 
bogen. Den seneste norske 
skolereform (2007) får et or-
dentligt skud for boven. Uden 
at kende den til bunds vil jeg 
antage, at den netop har haft 
de mangler, den seneste re-
form her i Danmark søger at 
afhjælpe.

Tag denne bog med på fe-
rie, når du når dertil. Læs 
den – og fornøj dig evt. med 
at sætte mærker de steder, du 
ikke er enig med forfatterne!

Steen Jonsson Agger
Viceskoleleder
Bakkeskolen i Hørning
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RET  
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SANDT

Den store løgn om  
uddannelse

Jacob Fuglsang
Gyldendal 
264 sider, 200 kr. 

 Uddannelsesre-
daktør Jacob Fuglsang har i 
Politiken formået at gøre sko-
lestoffet så betydningsfuldt, 
som erhvervsstoffet er i Bør-
sen. Han har skrevet om om-
rådet i 20 år, er en dreven 
iagttager af udviklingen, og 
hans analyser af, hvad der  
er godt og skidt bemærkes  
af beslutningstagere og folk 
generelt.

Det er der kommet en bog 
ud af, der er loyal over for 
mangfoldigheden og kom-
pleksiteten i at drive skole, 
uddanne og danne. Men som 
også er nådesløs over for den 
retningsløshed og manglende 
sammenhæng, der præger 
indsatsen. Fuglsang har 

mange skarpe vurderinger 
med fokus på misforholdet 
mellem alt det, der bliver 
sagt, og det, der (sjældent) 
bliver gjort.

Man mærker, at forfatte-
rens udgangspunkt – er hans 
eget? Det videbegærlige, mo-
tiverede barn med en stærk 
drivkraft, der spilder sin tid i 
skolen. Hvor der er for me-
gen pasning og opbevaring. 
Hvor der er spredt fægtning, 
for mange lappeløsninger, for 
få forventninger og udfor-
dringer. Hvor der er for me-
get skole, der bare skal over-
stås. Og hvor der er plads til 
forbedring.

Fuglsang dokumenterer flit-
tigt med tal og statistik. Der 
er støj i klasselokalet, sygefra-
vær, aflyst undervisning, 
manglende vikardækning og 
mere af samme skuffe, mens 
ansvaret for at få rettet sku-
den op forsvinder i en Ber-
muda-trekant af stat, kommu-
ner og de enkelte skoler.

Der er en del (pædagogi-
ske) eksempler i bogen. Ud-
øvende professionelle fortæl-
ler om deres sejre og neder- 
lag, blandet med episoder fra 
forfatterens og hans børns 
skolegang. Det gør bogen per-
sonlig, men også noget anek-
dotisk. Det er tydeligvis en 
strammer, der taler, men ikke 
kun er kritisk. Fuglsang kom-
mer selv med en række for-
slag til ændringer og forbed-
ringer. Al ære værd.

For det er ikke nemt at 
vide, hvad man præcis skal 
gøre. De skiftende pædagogi-
ske og skolepolitiske agen-
daer over tid beskrives godt 
til i dag, hvor der med L 409, 
reformen, målstyring og re-
sultatopfølgning spores en ny 
centralisme. Skolen skal – 

fandt teamkonstruktionen 
hensigtsmæssig.

Konfronteret med spørgs-
målet har de i hvert fald van-
skeligt ved at forklare teorien, 
der ligger bag praksis. Og 
som der står i indledningen, 
som er tilegnet teamkoordi-
natoren: ”Hvis ikke de grund-
læggende vilkår for funktio-
nen er i orden, kan team- 
koordinatorerne aldrig 
komme til at fungere efter 
hensigten”.

En meget væsentlig pointe 
fra bogen er nemlig, at tea-
met – med teamkoordinato-
ren i spidsen – er et vigtigt  
organisatorisk element i sko-
leudvikling, som har brug  
for en kompetent leder med 
overblik og indsigt i teamko-
ordinatorens opgaver, og som 
evner at støtte op om de ar-
bejdsopgaver, hun forventer 
teamet realiserer. Det inde-
bærer, som skrevet, viden 
om, hvorfor skolen har valgt 
at organisere sig i team, hvad 
det er, et team teoretisk set 
kan bidrage med, og hvor  
lederens opgave slutter, og 
teamet/teamkoordinatoren 
tager over.

Af samme årsag henvender 
bogen sig derfor ikke bare til 
lærerne i teamet og den, der 
har takket ja til at påtage sig 
ansvaret som teamkoordina-
tor, men i høj grad også til le-
deren, som er i en situation, 
hvor forventningerne til le-
delsesmyndigheden er høje.

Heldigvis har de fleste sko-
leledere været igennem pro-
cessen med at skulle udvælge 
og understøtte lærere, som 
påtager sig en teamkoordina-
torrolle i skolen. Her tænkes 
bl.a. på tovholderfunktionen i 
LP-arbejdet og som nyeste ek-
sempel på rollen som impact 

coach i arbejdet med visibel 
learning.

For begge disse nævnte 
funktioners vedkommende 
handler det om at få team- 
koordinatorerne til at indtage 
den 3. position, hvor de ikke 
betragtes som værende ledel-
sens forlængede arm, men 
som den gruppe af medarbej-
dere, ”som er det moderne 
og fremadrettede svar på, 
hvorledes skoler som hori-
sontale udviklingsprægede 
organisationer overhovedet 
kan komme til at fungere som 
sammenhængende helheder. 
Det er nødvendigt at satse på 
kvalificering og professionali-
sering af gruppen”. Det er 
selvfølgelig en vigtig ledelses-
opgave og -ansvar at sikre, at 
dette sker.

Bogen kan absolut anbefa-
les, da den formidler viden, 
vejledning, egne erfaringer, 
eksempler og praktiske værk-
tøjer i et let og flydende sprog. 
Nok er lix-tallet højt, men på 
ingen måde begrænsende for 
læsevenligheden. Bogen er 
skrevet som en brugsbog, der 
sagtens kan læses, genlæses 
og bruges som opslagsbog, i 
de tilfælde tiden ikke er til at 
læse samtlige sider – inklusive 
bilag med øvelser og god 
praksis, der relaterer sig til 
emnet.

Henning Rasmussen
Virksomhedsleder
UngSlagelse
Center for Skole
X-Class, Slagelse
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ANMELDELSER
ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08

Anmeldelser hono-
reres med 2 flasker 
vin samt bogen. 
Husk: skriv kort. 

Undervisning  
og læring
Udfordrende  
læring
James Nottingham
Dafolo

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

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

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

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

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

Pædagogiske 
linjer
Reformpædago-
gikken revita-
liseret 
Kirsten Krog-Jesper-
sen, Preben Olund 
Kirkegaard og Bene-
dikte Vilslev Petersen
Klim

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

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

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

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

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

Skolens teammøder
Facilitering og re-
fleksive processer
Ib Ravn og Vibeke 
Petersen
Samfundslitteratur

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

Inklusion
En guide til  
inkluderende 
praksis i skolen
Kristina Rosenkrands 
Petersen
Hans Reitzels Forlag 

Undervisning  
og læring 
Lektionsstudier  
i skolen 
Kollegial sparring 
gennem fælles 
studier 
Arne Morgensen 
Dafolo 

Undervisning  
og læring 
Klasseledelse 
Praksis, teori  
og forskning
Terje Ogden
Dafolo 

Livsduelighedens 
Pædagogik
Faglige pointer  
til den relations-
professionelle 
Anne Linder (Red.)
Dafolo 

De fem dysfunk-
tioner i et team 
En fortælling om 
lederskab
Patrick Lencioni 
Gyldendal Business

Flipped learning
Vejen til engage-
ret læring 
Jonathan Bergmann 
& Aarons Sams
Turbine Akademisk 

De gode  
læringsmål
Lene Skovbo  
Heckmann
Dafolo 

Inkluderende  
klasseledelse 
Mette Molbæk  
og Susan Tetler
Dafolo 

som samfundet – kunne stå sig i 
den globale konkurrence. 

Fuglsang mener, at der med 
skolereformen er håb forude. 
Også selv om afstanden mellem 
ord og handling stadig er der, 
at det ifølge ham stadig er mere 
tro end viden, der bærer pro-
jektet, og at vi ikke rigtig ved, 
hvad der virker. Men med et 
skarpere fokus på læring, en 
øget systematik og en stærkere 
organisering er retningen i 
hvert fald sat.

Som danskere er vi gode til at 
snakke. Ikke mindst uden om. 
Fuglsang prøver selv at kalde 
en spade for en spade og vil 
gerne være med til at sætte ret-
ning. Han kommer i dybden, og 
rundt om ikke bare grundsko-
len, men førskole og ungdoms-
uddannelse. Det er debatbog, 
der fortjener at blive læst. 

Michael Diepeveen
Redaktør
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NOTER

TRIVES
Den første nationale trivselsmåling i  

folkeskolen baseret på besvarelser fra 

470.000 
elever er offentliggjort. 

Den viser, at danske skoleelever i det  
store og hele trives. Undersøgelsen peger 

dog på, at elever oplever uro i klassen.  
I 0.-3. kl. har 

53 %
 angivet, at de tit eller nogle gange svært  

ved at høre, hvad læreren siger.

STÆRK LEDELSE
I en box ”Kvalitet i skoleledelse” på forsiden af Skolelederforeningens website har foreningen samlet 
materiale om skoleledernes arbejds- og ledelsesvilkår.

Her ligger bl.a. den nye store medlemsundersøgelse ”SKOLELEDELSE I DET RØDE FELT & det gule & 
grønne felter”, der viser landets skoleledelser nok er gode til at samarbejde, tager ansvar og er motive-
rede over for fornyelse, men også, at generelt har alt for travlt og ikke har mulighed for at løse deres 
opgaver.

Her ligger også mediernes omtale af undersøgelse, særligt i Politiken ’Tiden forsvinder mellem hæn-
derne på skolelederne’ og Claus Hjortdals indlæg i bl.a. Jyllands-Posten, Danske Kommuner,  
Twitter m.m.

Endelig kan man læse alle partiernes skolepolitiske ordføreres kommentarer til Skolelederforenin-
gens nye undersøgelse om ledelsessituationen i folkeskolen. 

Som altid: Skolelederforeningen.org

Opbyggeligt
På ny hjemmeside, som BAR U&F står bag, kan man 
hente viden og inspiration om byggeri og ombygning af 
skoler og andre uddannelsesinstitutioner 

Her er andres erfaringer om at bygge eller ombygge  
skoler og branchevejledningen ’Når klokken ringer’, der 
oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i  
forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.

Besøg godtskolebyggeri.dk

HVAD VIRKER
Følgende skaber en folkeskole med høj  
faglighed og god trivsel blandt eleverne: 

•  Eleverne skal lære på helt nye måder.
•  Eleverne skal inddrages mere i timerne.
•  It skal bruges mere aktivt i undervisningen.
•  Skolerne skal have en klar pædagogisk retning.
•  Lærerne skal efteruddannes i klasseledelse.
•  Der skal være mere aktivitet og bevægelse i skolen.

Kilde: Rambøll, der har analyseret seks forskningsprojekter.

DE VALGTE
Hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen  
mødes en gang månedligt.

Seneste møde for havde bl.a. dette på 
dagsordenen: 

• ØKONOMI
• ÅRSMØDE,
• ORGANISATORISKE FORHOLD
• FREMTIDSPLAN
• FORENINGENS LEDER-TR

Referater fra alle HB-møder ligger på hjem-
mesiden > Foreninger > møder > HB.
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ANNONCE

Videre med 
læringscentreret 
skoleledelse? 
 
UCC og Dafolo har netop afholdt to konferencer om 
læringscentreret skoleledelse med den anerkendte professor 
Viviane Robinson. Tak til jer, der deltog.  

UCC udvikler inspirationsdage, skræddersyede forløb og 
konsulentydelser inden for læringscentreret skoleledelse.  

I efteråret 2015 tilbyder vi bl.a.   

• Temadag: ”Robinson og implementering af folkeskolereformen”  

• Studiekreds i Robinsons bog ”Elevcentreret skoleledelse”  

• Kurser og workshops fx 
 – Ledelsescentreret læring (3 dage) 
 – Ledelse af professionelle gennem dialog og coaching (2 dage) 
 – Ledelse gennem observation af undervisningen (2 dage) 
 – Læringssamtalen (2 dage)  

• Gå-hjem-møder fx 
 – Nye veje til reorganisering af din teamorganisation 
 – Distribueret ledelse 
 – De fem dimensioner i Robinsons ledelsesmodel  

Læs mere og tilmeld dig på ucc.dk/skoleledelse

ucc .dk/skoleledelse



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!

64 plenum – juni 2015



L
ån

 &
 S

pa
r 

B
an

k 
A

/S
, H

ø
jb

ro
 P

la
d

s 
9

-1
1, 

12
0

0
 K

ø
b

en
h

av
n

 K
, C

vr
.n

r. 
13

 5
3

 8
5

 3
0

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

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

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

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

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

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

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2015.

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

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig

Skoleleder_150219_5%-C_210x275.indd   1 19/02/15   11.36



STYRK STYRINGSKÆDEN
SKAL FOLKESKOLEN LYKKES MÅ SKOLENS AKTØRER INDGÅ I EN KONSTRUKTIV DIALOG 

OMKRING STYRINGEN AF DEN KOMMUNALE SKOLE, OG HER SPILLER SKOLELEDEREN EN 

AFGØRENDE ROLLE. 

 Skolereformen og ef-
terspillet indeholder en helt ny 
styringstænkning for den danske 
folkeskole – resultatstyring. Derfor 
er en forståelse for den kommunale 
styringskædes rolle, muligheder og 
dynamik afgørende, hvis vi skal lyk-
kes med den nye folkeskole.

For BKF er skolelederen en cen-
tral aktør ikke bare som leder på 
den enkelte skole. Skolelederen skal 
også spille en aktiv rolle i styrings-
kæden for folkeskolen i kommunen. 
Man kan tale om, at skolelederen 
skal være en aktiv aktør i den over-
ordnede ledelse af skolerne i kom-
munen og ledelse på egen skole. 

Ny styringstænkning
Christiansborg-politikerne er op-
satte på, at de reformer, som vedta-
ges i folketinget giver den tiltænkte 
forandring i 4.b. Derfor er der ud-
viklet og opsat: Datageneringssyste-
mer, følgeforsknings- og evalue-
ringsprogram og 100 konsulenter 
under Undervisningsministeriet.

I BKF mener vi, at det er helt på 
sin plads og legitimt, at en regering 
har en forventning om, at den ved-
tagne politik bliver praksis i de dan-
ske kommuner og skoler.

Vi vil dog gerne sætte spørgs-
målstegn ved en, måske underlig-
gende, tro på, at kvalitet kommer af 
central styring fra Christiansborg. 

Det er velkendt, at skolerne ikke 
tager samme afsæt i skolereformen. 
Det skyldes, at skolernes grundvil-
kår er væsentlige forskellige fra en 

lille landsbyskole til skolerne i stor-
byerne. Dermed har skolerne for-
skellige afsæt for arbejdet med re-
formen og hertil kan lægges forskel 
i lokalpolitiske beslutninger for 
skolerne. 

Der er kvalitet og muligheder alle 
steder, men de kan ikke ses og ud-
nyttes gennem central styring.

En stærk kæde
Hvad er (mod)svaret på central sty-
ring? Det er en stærk kommunal 
sammenhængende styringskæde.

Ansvaret for skolernes kvalitet 
ligger hos kommunalbestyrelsen. 
Derfor er det vigtigt at forstå, at ele-
vernes resultater er et pejlemærke, 
som kommunalbestyrelser, forvalt-
ninger, skoleledelser, skolebestyrel-
ser og personale skal forholde sig til 
og træffe valg på baggrund af.

 Med risiko for at træde nogle 
over tæerne kan man sige, at der 
skal et fokusskift fra ressourcer og 
strukturer til resultater, fra vareta-
gelse af hver sin opgave til sammen-
hængende indsatser og fra egen in-
teressevaretagelse til fælles Mål.

Det er et fokusskifte, som er ak-
tuel for alle skolens kommunale ak-
tører: politikere, skolebestyrelser, 
ledere og medarbejdere. Og det kan 
ikke ske via instruks og centralise-
ring, men via lokal dialog. 

Det betyder, at der skal skabes 
dialogfora i styringskæden. Hvor 
aktørerne kan slip deres traditions-
bundne positioner for at træde ind 
i arenaen med sit bidrag til den fæl-

les opgave – nemlig bedre resultater 
for elevernes trivsel og læring.

Samtidig skal vi huske intensio-
nerne i folkeskolereformen; at ele-
vernes skal have en mere sammen-
hængende og varieret skoledag. 
Derfor må fokus alene ikke kun 
rette sig mod elevernes resultater, 
men også på, hvordan resultaterne 
skabes.

Herved er der en tæt sammen-
hæng mellem fokus på opnåelse af 
resultater og skolernes indholds-
mæssige arbejde. For at styrke en 
sammenhængende styringskæde, 
så må aktørne bidrage til og invol-
vere sig i begge felter. 

Stærk i alle led
Her har skolelederne en central 
rolle i at skabe sammenhængen fra 
ledelse af skole til ledelse i skolen. 
Derfor må skolelederne også være 
aktive i processerne om ledelse af 
skolen for, at der, både organisato-
risk og individuelt, kan skabes 
mening. 

Men samtidig med det stærke 
samarbejde i styringskæden i kom-
munen er der behov for, at vi har 
øget fokus på samarbejde imellem 
kommunerne, både på forvaltnings- 
og skolelederniveau.

Svaret til sikring af folkeskolens 
udvikling er derfor en stærk kom-
munal sammenhængende styrings-
kæde med et øje for samarbejde 
mellem kommuner.

God arbejdslyst!  

RENÉ G. NIELSEN er formand for Børne- og Kulturchefforeningen 
og Chef for Læring ved Hedensted Kommune.
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”ELVERDAL ER ET 
GODT VALG”

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

”Vi var vildt duperede over materialer og funktion” 
I forbindelse med, at skolen skulle have ny legeplads nedsatte de et udvalg, hvor blandt andre to meget engagerede 
elever indgik. Og før nogen vidste af det, stod udvalget i Skagen for at se på en af Elverdals legepladser, som en af 
eleverne havde udset sig som værende en flot og funktionel legeplads. Resten af udvalget var da heller ikke i tvivl, for 
som John Flyvholm udtrykker deres reaktion, så var de ”vildt duperede over materialer og funktion”.  Dermed blev det på 
børnenes opfordring, at Elise Smiths Skole første gang stifter bekendtskab med Elverdal. 

”Elverdal evner at lytte”
Herefter kontaktede udvalget Elverdal og fik en af Elverdals arkitekter på besøg. Hurtigt opstod der et godt samarbejde 
og god kemi, og særligt eleverne havde mange input til, hvordan de ønskede, at legepladsen skulle ende ud. Det 
inkluderede Elverdals arkitekt i sin løsning, og det tog ikke lang tid før den endelige tegning og aftale var i hus. ”I er et godt 
eksempel på, at der er arkitekter, der kan oversætte det, eleverne ønsker”, lyder det fra John Flyvholm der understreger, 
at han havde oplevelsen af at møde arkitekten og ikke sælgeren. Han tilføjer ”Elverdals arkitekt evner at lytte, og er i 
stand til at indgå i en innovativ og kreativ proces”.

”Kvaliteten er ekstremt høj” 
Også når det kommer til kvaliteten hos Elverdal er John Flyvholm fuldt ud tilfreds. Ifølge ham er kvaliteten ekstremt høj 
både hvad angår materialer og arbejdskraft, hvilket resulterede i, at skolen i dag står med en legeplads der opfylder 
deres forventninger til fulde. Også legepladsens æstetik lever op til John Flyvholms ønske om, at ”en legeplads også skal 
være smuk og æstetisk sat sammen”.   

”Resultatet er organisk, smukt og levende” 
Selv efter et års brug af legepladsen er der stor begejstring at spore hos John Flyvholm, da han sætter ord på sin 
helhedsoplevelse af Elverdal. Han bruger vendinger som ”Legepladsen falder ind og bliver en del af naturen. Det skaber 
en oase i midtbyen” og ”Resultatet er organisk, smukt og levende”.

”Elverdal er et godt valg”
På baggrund af skolens gode samarbejde med Elverdal og den store tilfredshed med projektet og udførelsen, er der 
ingen tvivl om, hvem der til sommer skal lave anden del af legepladsen: ”Elverdal er et godt valg, hvis man  
ønsker høj kvalitet”.

Vil du se flere billeder fra Elise Smiths Skoles legeplads,
kan du besøge elverdal.dk. 

”Elverdal er et godt valg, hvis man ønsker høj kvalitet”. Sådan udtaler 
skoleleder John Flyvholm, da vi fik lov at interviewe ham om hans oplevelse 
med Elverdal som legepladsleverandør på Elise Smiths Skole i Aarhus.

Af Anne Hill



KAMPAGNEPRIS

kr. 29.999,-
Ekskl. moms

(Vejl. udsalgspris:  
34.567,20 kr. ekskl. moms)

  
INKLUSIV  

MONTAGE

JULIANA PREMIUM 13,0 m² 

KAMPAGNEPRIS

kr. 39.999,-
Ekskl. moms

(Vejl. udsalgspris:  
48.327,20 kr. ekskl. moms)

  
INKLUSIV  

MONTAGE

JULIANA GARTNER 21,4 m² 

11

Et drivhus giver energi til både børn 
og voksne, og naturligvis til alle de 
planter, der gror i huset. 

Man kan med fordel integrere vækst-
huset i den almindelige undervisning 
eller som ramme for temadage. I 
nogle fag vil eleverne kunne bruge 
huset som laboratorium og følge hele 
processen fra man sår, til der høstes. 

Drivhuset kan desuden være med 
til at give børn og unge indblik i det 
at dyrke selv og dermed skabe øget 
bevidsthed om en sundere livsstil. 

Skal din skole have et væksthus?  
Vi har sammenstykket to ”pakke- 
tilbud” med forskelligt tilbehør.  
Tilbuddet er inklusiv montage,  
så det er lige til at tage i brug. 

Model Premium eller Gartner 
Alu/sort med enten hærdet 3 mm  
sikkerhedsglas eller 10 mm polycarbonat. 
Diverse tilbehør medfølger. Drivhuscenter 

Tag en snak med en af vores  
drivhuskonsulenter, som kan guide dig 
til det rette match. 

www.drivhuscenter.dk  
Tlf. 3030 7802

VæksThus I skolehaven
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