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GÅ  
IND I  
KRISERNE
Vibeke Windeløv, dansk films stjerneproducer, styrede  
skuden med fast hånd de dage, hvor Zentropa var tættere  
på en konkurs end nogensinde. Det handler om at  
være til stede. Lytte. Og at se sagen fra flere sider. s. 10  

KOM GODT I GANG SOM LEDER // Foreningens særlige lederklubber  // Kommunikér din reformplan //   
Ledelse af læringsmål // Anderledes ledelsesstrukturer // Generalernes krigskunst // Kom til årsmøde 2015!

MÅNEDENS TWEET: 
@LeneBurchardt: Husk 
nu, at reformen kræver 

ledelse – det er en rigtig 
god reform, og den for-
tjener rigtig god ledelse 

#skolechat 



ER VI 
RIGTIG 
KLOGE?
DIGITAL VELFÆRD ER PÅ  
AGENDAEN  

Når eleverne skal blive så dygtige, de kan, 
forudsætter det et tæt samspil mellem lærernes 
undervisning og den enkelte elevs faglige niveau. 

Derfor har vi taget lærere og elever  over hele 
landet med på råd og udviklet den digitale plat-
form KMD Educa Læring.

Den danske folkeskole skal være blandt 
verdens bedste. Dag for dag skal faglighe-
den løftes, og vores bidrag er it, der skaber 
genvej til læring. Med KMD Educa Læring 
får din skole en læringsplatform, der lever 
op til kravene i brugerportalsinitiativet.

 
Læs mere på kmd.dk/educa
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ER I SÅ 
DYGTIGE,
SOM I KAN
BLIVE?
Skab tidssvarende udvikling og forandring med kompetence-
udvikling – bliv klædt på til at implementere reformer med 
udgangspunkt i cases fra jeres hverdag

Boost jeres kompetencer inden for f.eks.
• Folkeskolereform
• Forandringsledelse
• Projektledelse
• Læringsmålstyret undervisning
• Understøttende undervisning
• Evaluering, feedback, vurdering for læring
• Inklusion/eksklusion

Læs mere om mulighederne for faglig sparring, konsulent-
hjælp og uddannelsesudvikling til jer på

ucsyd.dk/videreuddannelse

150910.UCS.Plenum.B210xH275.Finans.indd   1 16/09/15   10:41



SKOEN TRYKKER
 Vi er godt i gang med skolereformen på 2. år under forældrenes, politi-

keres og mediernes store bevågenhed. Og det er fint med den megen interesse, 
men den kan omvendt også virke tyngende, når der uafbrudt stilles spørgsmål til, 
om vi har succes med alle dele.

Det er længere skoledage, understøttende undervisning, åben skole mv, der rej-
ses tvivl om. Ja på det seneste om eleverne nu også kan komme på toilettet og får 
noget ordentligt at spise. Så selv om vi skal tale om tingene og beredvilligt må stille 
op til dialog og interviews – personligt har jeg siden sommer gennemsnitligt haft 
2-3 medieoptrædener pr. dag – tænker jeg ind imellem, at det er i overkanten.

Vi bliver dog også lyttet til, oplever jeg. Der er forståelse for, at implementeringen 
af reformen er en stor opgave. Der er forståelse for, at skolens ledelse skal have fri-
hed til at tilrettelægge skolegangen på en måde, så elevernes læring understøttes 
bedst, og at vi ikke kan opfylde alle behov på én gang. Der er også en forståelse helt 
op til ministeren for, at det vil tage sin tid, før reformen er fuldt implementeret. 

Til gengæld synes der IKKE at være megen lydhørhed for vores argumenter, hvor 
velunderbyggede de end er, når de går på de resurser, der er i kommunerne til at 
drive folkeskole i en stor forandringstid, og på de pressede arbejds- og ledelsesvil-
kår, vi oplever som ledere. 

Skolelederforeningen fik med vores store medlemsundersøgelse i foråret ”Skole-
ledelse i det røde, gule & grønne felt” til fulde bekræftet, hvad vores lokalformænd 
gentagne gange har sagt om, at skoleledere har alt for travlt og ikke har mulighed 
for at løse alle deres opgaver tilfredsstillende. Det fik vi også medieomtale på, og 
politikere fra blå som rød side udtrykte stor forståelse for sagen … 

Problemet er bare, at de fleste nøjes med at lytte høfligt og ikke foretager sig 
mere. Heller ikke i offentligheden har vores arbejdsvilkår den store interesse, må 
man desværre sande. Der er selvfølgelig også andre emner, der presser sig på, fx 
syge, ældre og flygtninge.

Men uanset hvad, fastholder vi vores oplevelse af, at mange kommuner i dag ikke 
har tilstrækkelig ledelsesbemanding til, at skolen får det ønskede kvalitetsløft. Vi har 

lige afholdt en række regionale møder med vores lokale lederforenin-
ger og et fælles formandsmøde, hvor budskabet igen var soleklart: Der 
er generelt for dårlige vilkår og rammer, der er for lidt ledelseskraft! 
Og reformen er mange steder underfinansieret!

Det vil foreningen fortsat kommunikere offensivt, markant og ty-
deligt. Men vi vil også prioritere en øget understøttelse af det lo-
kale arbejde. Konkret i form af en opgradering af foreningens le-
der-TR, og ved at formandskabet, HB og foreningens konsulenter 
kommer ’tættere på’ lokalforeningerne.

Det er lokalt, at skoen først og fremmest trykker. Der er her 
beslutningerne tages, og vilkårene bliver derefter. Vi vil derfor 

også geare vores forening organisatorisk til at stå stærkere i alle 
landets kommuner. Hvordan det skal ske, vil bl.a. blive behandlet 
på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21. oktober. 

PS: Husk også at vi ses på årsmødet 22.-23. oktober i Aarhus. Her 
møder du dine kollegaer, der har Danmarks pt. vigtigste og mest 
krævende lederjob! Hent program-app’en SKLmøde2015
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Formanden om at 
styrke det lokale 
niveau.

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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 Det er spændende og 
givende at være leder i folkeskolen. 
Med det nye job følger indflydelse 
på skolens udvikling og en stor 
grad af frihed til at tilrettelægge 
egne opgaver.

Skiftet fra lærer til leder giver 
også anledning til overvejelse og 
refleksion. Du skal orientere dig og 
finde din rolle i et ledelsesteam, du 
skal træffe afgørende beslutninger, 
og du skal bruge din faglighed på 
nye måder. Hvor du tidligere var 
passioneret omkring din egen fag-
lighed som lærer, er dit fokus nu 
rettet mod personalets og den en-
kelte medarbejders faglighed.

Let overgangen fra lærer til leder
Du kan gøre jobskiftet nemmere 
ved at være opmærksom på de 
bump, du kan støde på. På Skole-
lederforeningens kursus ’Ny leder i 
folkeskolen’, som afholdes hvert år 

i september, får kursisterne en 
grundig introduktion til skoleleder-
jobbet samt en stribe gode råd.

Kurset tager udgangspunkt i kur-
sisternes egne erfaringer, og en ty-
pisk udfordring er omvæltningen 
fra at være en del af fællesskabet  
i et større lærerkollegium til at  
fungere i et mindre ledelsesteam.

”En nyudnævnt leder kan føle 
sig noget alene. Hvor man tidligere 
var en del af lærergruppen, er man 
nu mere alene med sine opgaver 
og kan ikke på samme måde dele 
informationer og problemstillinger 
med medarbejderne. Man har mi-
stet et fællesskab, og skal nu op-
bygge et andet i sit ledelsesteam.” 
fortæller Dorrit Bamberger og Sø-
ren Teglskov, kursus ledere og kon-
sulenter i Skolelederforeningen.

Giv dig god tid
Skiftet fra at være en dygtig og re-

TILLYKKE MED DIT NYE JOB SOM LEDER  

I FOLKESKOLEN. CIRKA HUNDREDE NYE 

LEDERE MELDER SIG HVERT ÅR IND I 

SKOLELEDERFORENINGEN – DE FLESTE  

PÅ GRUND AF ET SKIFT FRA LÆRER TIL 

MELLEMLEDER. FÅ HER EN RÆKKE GODE 

RÅD TIL AT TACKLE DEN NYE ROLLE. 

Tekst: Malene Lieberknecht  
Illustration: Panthermedia

KOM 
GODT  
I GANG

ny skoleleder

6 plenum – okt 2015



spekteret lærer til at virke som leder, 
som oftest på en ny skole, kan nemt 
medføre usikkerhed og frustration. Plud-
selig  befinder man sig i en situation, 
hvor alt er nyt, og hvor man endnu ikke 
kender skolens og kommunens retnings-
linjer og regler til bunds.

Et godt råd er at minde sig selv om,  
at skolen er en stor og kompleks orga-
nisme. Hvor ledere i andre erhverv 
 måske har en indkøringsperiode på  
100 dage, tager det op til et helt skoleår 
at lære en ny skole at kende. For hvordan 
er det lige, skolen afvikler prøverne til 
foråret, hvordan plejer skemalæg ningen 
at foregå, og hvilke særlige opgaver har 
ledelsestemaet hen over  efteråret?

Leder 24-7
Betragt dig selv som leder … døgnet 
rundt. Det kan spare dig for konflikter, 
hvis du træner dig i tænke ud fra et le-
derperspektiv. Mind dig selv om din le-
derkasket, hver gang du støder ind i en 

PJECER OG INFORMATION, LIGE TIL 
AT PRINTE UD
 
På vores hjemmeside har vi en samlet  
en række pjecer og materialer. 

Hent inspiration og viden om alt fra 
 ’Skoleledelse i en ny kontekst’ til ’Kom godt i 
gang med en ny folkeskole’ og ’Kriseledelse’. 

Find pjecerne på www.skolelederforenin-
gen.org/skoleledelsen/vaerktojer

PJECER OG INFORMATION  
– LIGE TIL AT PRINTE UD
 
På vores hjemmeside har vi en samlet  
en række pjecer og materialer. 
Hent inspiration og viden om alt fra 
 ’Skoleledelse i en ny kontekst’ til ’Kom 
godt i gang med en ny folkeskole’ og 
’Kriseledelse’. 

Find pjecerne på www.skolelederfor-
eningen.org/skoleledelsen/vaerktojer

akut opstået problemstilling eller en ny 
opgave.

”Som leder gælder en højere loyalitets-
forpligtelse, og du skal stå på mål for 
skolens og de politiske beslutninger. Det 
er vigtigt at huske, selv om man som  
leder indimellem kan få lyst til at sætte 
sig ind på lærerværelset og fortælle, at 
man er uenig i en given beslutning,”  
siger foreningens to konsulenter. 

Du er blevet 
 leder, fordi  

du gerne vil være med 
til at træffe be slutninger, 
men det kan være 
svært i begyndelsen, 
hvor det hele er nyt, og 
du mere eller  mindre 
er på bar bund.
 
Dorrit Bamberger og Søren Teglskov,  
Skole lederforeningen

SÅDAN KOMMER DU OG  
DIT TEAM GODT FRA START
•  Afstem forventninger – hvad er dine 

kompetence- og ansvarsområder? Få 
afklaret dit ledelsesrum med din chef 
og dit ledelsesteam.

•  Prioriter og systematiser ledelsesmø-
der – ledelsesmøder er et vigtigt forum 
for hele ledelsesteamet. 

•  Søg sparring og vær på sikker grund. 
Søg rådgivning hos din nærmeste chef 
og lederkolleger samt hos skolevæse-
nets ressourcepersoner.

•  Afsæt tid til netværk med kolleger i 
foreningen eller kommunen.

•  Husk at grine engang imellem og tale 
om andet end skole.

•  Lad dig inspirere – med en lederuddan-
nelse eller på kurser, konferencer og gå 
hjem-møder.

Malene Lieberknecht er freelancejournalist
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NOTER

UHOLDBART
Foreningens formand Claus 
Hjortdal har i flere medier været 
ude med budskabet om, at kom-
binationen af reform, længere 
skoledag, mere undervisning  
og færre penge er uholdbar.

Baggrunden er bl.a., at Dan-
mark ligger på en ubestridt top-
plads blandt 35 OECD-lande 
med hensyn til, hvor mange sko-
letimer, eleverne modtager gen-
nem deres skolegang. Og regner 
man på den baggrund ud, hvor 
mange penge vi herhjemme bru-
ger på folkeskolen, er beløbet set 
i forhold til timetal lavt.

Det betyder, at den tidligere 
automatreaktion fra politikere 
o.a. om, at Danmark har en af 
verdens dyreste folkeskoler, og 
der derfor ingen grund er til at se 
på resurserne til skoler og kom-
muner, ikke længere holder. 

En gennemsnitselev modtager  
i dag knapt 11.000 timer i løbet 
af sin skolegang, mod før skole-
reformen trådte i kraft lidt over 
8.000 timer. Men trods denne 
voldsomme vækst i timetal, er 
resurserne til at drive skole ikke 
tilsvarende steget – de er faldet.

Så nu er Danmark med de 
lange skoledage efter reformen 
langt fra blandt de dyreste i ver-
den til at drive skole. Ikke mindst 
også fordi der de seneste år er 
sammenlagt og nedlagt skoler, 
og fordi der er nedlagt ca. 12 %  
lærerstillinger og ca. 15 % leder-
stillinger.

Det harmonerer med de mel-
dinger, Skolelederforeningen lø-
bende får fra sine lokalafdelinger 
om, at der er et særdeles stort 
arbejdspres for ledere og ansatte 
på skolerne, samtidig med at 
mange kommuner fortsat gen-
nemfører besparelser.

LÆRERENS DAG
DEN 5. OKTOBER er FN’s internationale lærerdag, som 
fejres i over 100 lande. 

Inspiration til at fejre dagen samt om årets indsamlings-
projekt ligger på laererdag.dk

SELVEJE
 
DLF-formand Anders Bondo Christensen 
luftede i sin beretning på kongressen og 
i interviews i forskellige medier mulighe-
den for at lade folkeskolerne overgå til 
selvejende institutioner.

A la gymnasieskolerne og som man fx 
til dels ser i Sverige, hvor der kan frigives 
resurser ved en anden økonomisk styrings- 
model og i øvrigt uden kommunerne/KL, 
men staten som’ skoleejere’.

Men der var ikke opbakning til ideen. 
Ikke en eneste af de delegerede støttede 
den tanke på talerstolen. Og Claus Hjort- 
dal, formand for Skolelederforeningen 
ville heller ikke den vej.

”Reformen er underfinansieret. Men 
selveje er ikke en løsning. Hvis Corydon 
eller Hjort Frederiksen sidder for bord-
enden, bliver det til laveste fællesnæv-
ner og benchmarking ”, sagde han.

PERSONLIGHEDER
Myers-Briggs Type Indicator kender de fleste, 
men også andre har syslet med at udvikle red-
skab til ledere, som ønsker at forstå egne samt 
medarbejderes personlighedsmønstre. 

Tanken er, at vi tænker, opfatter, agerer forskelligt – og 
at en mere personcentreret tilgang kan tiltrække og 
fastholde værdifulde medarbejdere og opnå bedre  
performance individuelt og i team.

Enneagrammet er et af de nyere bud og opererer med ni personlighedstyper, som man – hvis man  
forstår dem – bedre kan kommunikere med, få det optimale ud af og lettere håndtere konflikter.

Kilde: Institut for Personaleudvikling 

ÅRSMØDE  
APP 
Skoleledernes årsmøde finder sted 22. og 23. oktober 2015 i 
Aarhus Musikhus under overskriften ”Så dygtige, de kan 
blive...”. Det bør du ikke gå glip af!

Program, nyheder, info om udstillingen, medlemsfest og prak-
tiske detaljer ligger alt sammen i vores årsmøde app, som er 
tilgængelig fra App Store eller Google Play (android).

Hent SKLmøde2015 NU!

UDFORSKEREN INDIVIDUALISTEN

UDRETTEREN

HJÆLPEREN

PERFEKTIONISTEN

FREDSSKABEREN

UDFORDREREN

EVENTYREREN

LOYALISTEN
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INKLUSION

Protac Kuglepuden™

Foto:
Sølystskolen
Silkeborg

Protac GroundMe® Protac SenSit®

Protac MyBaSe®

SANSE
produkter 
n	Styrker kropsfornemmelsen
n	Virker beroligende
n	Øger trygheden
n	Giver ro og koncentration
n	Støtter indlæring

Protac
tilbyder
n	Gratis workshop om sanse-

 integration med fokus på 

 børn med særlige behov

n	Book ergoterapeut på

 8619 4103

n	Prøv Protacs produkter i 

 praksis

n	Tilbud på klassesæt

Protacs produkter er CE-mærkede.

20 års erfaring med
sanseintegration

Mød os på

Skoleledernes Årsmøde

i Musikhuset Aarhus

22-23 oktober

stand 27

Tilmeld nyhedsbrev på 
www.protac.dk eller 
scan QR-koden
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JEG  
TRIVES  
BEDST  
I KAOS
KVINDEN BAG LARS VON TRIERS FILMSUCCESSER, PRODUCEREN VIBEKE 

WINDELØV, NAVIGEREDE MED FAST HÅND I DE STORMFULDE DAGE, 

HVOR BJÖRK TRUEDE MED AT FORLADE FILMSETTET OG LADE 

ZENTROPA GÅ KONKURS. HUN HAR LÆRT, AT DET HANDLER OM AT 

TAGE SIG GOD TID, NÅR MAN LEDER KREATIVE ILDSJÆLE. OG SÅ SKAL 

MAN ELSKE EN VIS TURBULENS.

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen
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 Vibeke Windeløv sætter sig sofaen, vip-
per stiletterne af og smækker benene op. Trækker 
et tæppe over sig og skænker en kop Oolong te. 
Kontoret helt oppe under taget på Betty Nansen Te-
atret lyser af sommerlig sol fra de skrå loftsvinduer. 
På væggen hænger en flere meter høj plakat i blå 
nuancer fra Jazzfestivalen i 1972 af Per Kirkeby, på 
skrivebordet ligger teaterstykket Richard III, og i re-
olerne slås filmbøger og kunst- og jazzleksika om 

pladsen. Helt friske blomster 
i smukke porcelænsvaser duf-
ter. Kort forinden er hun su-
set hun ind ad døren i en ko-
boltblå kjole og en sløjfte i 
håret. Har grebet de gamle, 
visne blomster ordene ”de 
skal skiftes ud!” og småslud-
ret med teatrets faste kontor-
personale. 

Vibeke Windeløv, en af de 
største og vigtigste producen-
ter og personligheder inden 
for dansk film, er ved at væn-
ne sig til sin nye arbejdsplads. 
Efter godt 40 år midt i dansk 
films måske vigtigste æra, har 
hun taget skridtet ind i et nyt 
arbejdsfelt som teaterdirektør 
på det gamle Betty Nansen 

Teater på Frederiksberg. Her, oppe under taget med 
de skrå vægge, har Vibeke Windeløv siden 1. juli i år 
delt kontor med sin meddirektør, den svenske in-
struktør og teaterchef Stefan Larsson.

Hun har samarbejdet med nogle af de største 
navne i filmbranchen: Nicole Kidman, Björk, Lars 
von Trier, Susanne Bier og Thomas Vinterberg, for 

blot at nævne nogle. Og hun 
har produceret de måske 
mest banebrydende, danske 
filmsuccesser nogensinde: 
Breaking the Waves, Dogville 
og Dancer in The Dark. Hun 
har modtaget de Gyldne Pal-
mer i Cannes, og var med un-

der Dogmebevægelsen, som 
skabte bølgeskvulp i hele den 
internationale filmverden.

Og med sådan en portefølje 
af succes bag sig, kunne man 
godt forestille sig en noget 
blasert og reserveret direktør, 
som tager imod på teatret. 
Men Vibeke Windeløv er alt 
andet end det. Der sker noget 
i rummet, når hun træder 
ind. Det er ikke bare det far-
verige tøj og de lysende, blå 
øjne. Det er noget med nær-
været. Hun fylder på den 
gode måde. Hun har let til 
både latter og let til efter-
tænksomhed og alvor. Og der 
går ikke to minutter, fra vi 
har sat os i de bløde sofaer, 
før hun spørger, om journali-
sten sidder alt for krumbøjet 
og om vi hellere skal sætte os 
ved skrivebordet? 

Lige nu, denne tirsdag for-
middag, er der stille på teatret, 
og ro omkring den 64-årige  
teaterdirektør. Til en foran-
dring. For årene som film- 
producer, særligt måske på 
Zentropa, har været turbu-
lente, vilde og fantastiske. Hun 
har været kvinden bag Lars 
von Triers store filmeventyr 
og har fundraiset og jongleret 
med budgetter på op til 100 
mio. kroner. Det har været en 
kaotisk, storslået rejse, som 
kun få kommer ud på. 

En stor familie
Filmproduktion er aldrig for-
udsigelig, og det er det, der 
gør det sjovt for Windeløv.

Nogle gange er 
skuespillere så 

stærke i det, de vil, at 
det bliver rigtig hårdt 
for instruktøren. Den 
proces har jeg nu al-
drig været en del af. Jeg 
blander mig ikke i den 
kunstneriske proces.

BLÅ BOG
•  Vibeke Windeløv.
•  Født 1950 på Fre-

deriksberg.
•  Hendes filmkarri-

erre startede i 
1975, da hun skaf-
fede statister til Per 
Kirkeby’s film Nor-
mannerne. 

•  Vibeke Windeløv 
har været producer 
på en række film. 
Her er et udvalg:

•  Honning Måne af 
Bille August. 
(1978)

•  Det bli´r i Familien 
af Susanne Bier. 
(1994) 

•  Breaking the Wa-
ves – modtog jury-
ens Grand Prix i 
Cannes i 1996.

•  Idioterne. (1998)
•  Dancer in the Dark. 

Modtog de Gyldne 
Palmer i Cannes i 
2000. 

•  Dogville (2003)
•  En række Wallan-

derfilm (2009-10)
•  Den Skaldede Fri-

sør (2012) 
•  Windeløv har des-

uden siddet i juryen 
for bl.a. den inter-
nationale filmfesti-
val i Venedig og 
Sundance Festival i 
USA. 

•  Vibeke Windeløv 
stiftede i 2008 Re-
fugees United, som 
hjælper flygtninge 
til at finde savnede 
familiemedlemmer 
og venner. Hun er 
desuden medlem 
af Skolerådet for 
Det Danske Kunst-
akademi.

•  Hun er hædret med 
den franske orden 
Chevalier de l’Or-
dre des Arts et des 
Lettres. 

•  Var gift med kunst-
neren Per Kirkeby 
fra 1979 - 2002, 
med hvem hun har 
to voksne sønner. 

•  Administrende di-
rektør for Betty 
Nansen Teatret si-
den 1. juli 2015 med 
instruktør og tidli-
gere teaterchef 
Stefan Larsson.

FILMPRODUCER
Produceren er den øverste  

administrative leder af en film- 
produktion. Hun har det øverste 

ansvar og det praktiske overblik for 
filmen fra start til slut, lige fra øko-

nomi, ansættelse af filmhold og 
skuespillere, til produktionsplan og 

distribution af den færdige film.

En af nøglepersonerne i dansk film, 
Vibeke Windeløv, har skiftet biograf-
stolen ud med ud med et teatersæde. 
Siden 1. juli har hun været adm. direk-
tør for Betty Nansen Teatret.
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”Jeg tror, jeg trives bedst, hvis der sker rigtig me-
get. Det er det ejendommelige ved filmproduktion, 
at du starter med et manuskript, som er nogle ord 
på et stykke papir. Og når det er allerbedst, så bliver 
man en familie. Et lokomotiv, som bare kører der-
udaf, og hvor alle kommer med det fineste, de kan. 
Jeg synes stadigvæk, at nogle af mine bedste venner 
er dem, jeg har lavet film med. Jeg har aldrig ønsket 
at skille arbejde og privatliv fra hinanden. Det, at 
være med på et hold, der tilsammen skaber noget 
særligt, synes jeg er fantastisk. Og det er fantastisk, 
når man kan få alle til at føle, at de er en vigtig brik 
i den proces.”

Men der kan selvfølgelig også ske FOR meget, si-
ger Vibeke Windeløv med et smil. En af de værste 
og mest tilspidsede situationer i hendes arbejdsliv 
var, da hun producerede filmen Dancer in the Dark. 
Musicalfilmen med verdensstjernen Björk udviklede 
sig til et mareridt af besvær og samarbejdsproble-
mer mellem holdet, instruktøren Lars von Trier og 
den islandske sangerinde. 

På vej til konkurs
Situationen er allerede beskrevet i medierne og lig-
ger efterhånden 15 år tilbage. Men kort fortalt er hi-
storien, at filmens hovedstjerne, Björk, truede med 
at trække sig fra filmen midt i produktionen. Björk 
var i flere dage udeblevet fra optagelserne, og med 
et enormt budget og 60 statister ventende i kulis-
sen, kunne det resultere i en konkurs for Zentropa, 
selskabet bag filmen. 

Vibeke Windeløv, der på det tidspunkt også var 
producer på to andre film, fik en telefonopringning 
en formiddag fra sangerindens advokat med et afgø-
rende afbud fra Björk. 

”Det var en film med et budget på 98 mio. kroner, 
og selv om vi havde en forsikring, ville Zentropa 
ikke havde overlevet det. Vi var gået konkurs, det 

havde været dødbringende 
for Zentropa. Det var vanvit-
tigt.”

Vibeke Windeløv gik i tæn-
keboks og overvejede mulig-
hederne. Skulle de lægge pau-
ser ind i optagelserne, som 
Björk krævede? Kunne de ind-
spille resten af filmen uden 
sangerinden? Og kunne Björk 
nedlægge veto mod at færdig-
gøre filmen, noget som ville 
lægge Zentropa i ruiner. 

”Det var fire dage i hel-
vede, hvor jeg talte med ad-
vokater konstant. Det gode 
er, at når den slags konflikter 
opstår, så bliver jeg meget en-
sporet og tænker kun på at 

finde logiske løsninger. Jeg får tunnelsyn og koncen-
trerer mig kun om det. Det er det samme, hvis der 
sker noget med mine venner eller nogen er ved at 
dø. Jeg går ikke i panik, jeg går i 150 procents kon-
centration. Jeg kan sikkert være en pestilens i de si-
tuationer. Samtidig følte jeg mig vanvittig ensom. Og 
for at få al den adrenalin ud af kroppen, måtte jeg 
sætte mig ind på mit kontor og stortude i en time.”

Vibeke Windeløv fandt ud af, at uanset hvor 
mange advokater Björk sendte på nakken af filmsel-
skabet, kunne sangerinden ikke stoppe visningen af 
filmen. Kontrakten var klar. Men hun 
kunne jo blive væk fra de sidste optagel-
ser. Vibeke Windeløv forhandlede 
udenom Lars Von Trier og besluttede at 
give sangerinden et løfte om ”mutual ag-
reement” til musikscenerne i filmen. 
Sangerinden fik lov til at se og have en 
mening om scenerne, når de lå på klip-
pebordet. Hun gav en håndsrækning til 
islændingen, i stedet for at stå fast på in-
struktørens ret.

”Det var selvfølgelig ikke optimalt for 
Lars. Og jeg vidste stadig ikke, om hun 
ville acceptere det. Så vi lavede vi en alter-
nativ produktionsplan, hvor vi kunne und-
være hende, hvis det værste skulle ske.”

Vibekes idé viste sig at virke. Sangerin-
den deltog i de sidste optagelser, filmen 
blev færdigindspillet under gråd og tæn-
ders gnidsel, og resultatet blev, at filmen 
fik en af de største udmærkelser en film 
kan få, nemlig de Gyldne Palmer på Can-
nes filmfestivalen. 

Giv tid
Windeløv lærte af Dancer in the Dark, at 

På film kan du få en skuespiller til 
at gøre noget, som er helt imod, 

hvad han reelt ville gøre i den situation. 
Det tror jeg ikke, man kan gøre på et tea-
ter. For lige så snart instruktøren er ude  
af døren, efter premieren, kan du være ret 
sikker på, at han falder tilbage til sin egen 
måde. Så det handler om at få skuespille-
ren til at acceptere ideen.

DE VIGTIGSTE PERSONER I  
MIT ARBEJDSLIV

Frøken Frosted
”Da jeg var 11 år og boede i Kol-
ding, tog frøken Frosted mig under 
sine vinger. Hun var bibliotekar på 
det lokale bibliotek, og jeg blev an-
sat og fik 1,66 kr. i timen. Det var 
første gang, jeg blev taget alvorligt, 
selvom jeg ikke var ret gammel.”

Lars von Trier
”Det, der er så fantastisk ved et 
menneske som Lars, er, at sum-
men altid er større end de enkelte 
dele. Og at han formår at give den 
enkelte del i en kunstnerisk proces 
lige nøjagtigt den drejning og det 
stød, der skal til, for at det er fuld-
stændigt uforudsigeligt.” 

Peter Aalbæk Jensen
”Han har fået mig til at turde så 
meget mere. Jeg har altid været 
sådan en, som skulle være sikker 
på, at alle pengene var der i første 
omgang. Peter lærte mig, at man 
også bliver nødt til at tage nogle 
chancer.”
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På Betty Nansen vil man  
kunne opleve både ny dansk  

dramatik og græske tragedier 
det kommende år. Teatret  

sætter bl.a. Medea, Promeus 
og stykker af Peter Asmussen 
og Kaspar Colling Nielsen op i  

efteråret. Og som noget helt 
nyt har teatret genindført 

specielle onsdagspriser, hvor 
grupper, f.eks. skoleklasser, kan 
købe billetter til 60 kr. stykket, 

de såkaldte Billy+billetter.
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det er vigtigt ikke at have for travlt. For 
så får man tid til at tage temperaturen på 
alle lag i systemet. Tid til at mærke, om 
der er optræk til konflikter og om der er 
skuespillere, der ikke har det godt. Mærke, 
hvor problemerne er og tage fat på dem 
med det samme. Det, man lærer af alle 
kriser er, at jo tidligere, man kommer ind 
i dem, jo bedre. 

”Jeg har spurgt mig selv siden, om jeg 
kunne have fornemmet noget, før det gik 
galt. Men det handlede jo også om de 
problemer, hun og Lars havde med hin-
anden. Og der er jeg jo ikke bare Lars’ 
mand, der er jeg også filmens. Jeg tror  
aldrig, man kan være helt neutral. Man 
skal forsøge at se det fra mere end en 
side, for hvis man er for enøjet, overser 
man også løsningerne.” 

Konflikter ikke hverdagskost
Det er trods alt ikke hverdagskost, at fil-
mens hovedstjerne går i sort og nægter 
at spille videre. Konflikter har ikke været 
et stort problem i Vibekes tid. 

”Der er selvfølgelig altid mange følelser 
involveret, for skuespillere er jo en blan-
ding af at være vanvittig følsomme og sår-
bare, og de er samtidig nødt til at bygge 
et skjold op omkring sig. Det er jo dem, 
der skal tage balladen, hvis det ikke fun-
gerer. Vi har jo alle sammen lov til at have 
en mening om dem og kritisere dem søn-
der og sammen. Man tænker ikke på, at 
når man kritiserer skuespillere, så er der 
et helt almindeligt menneske bagved. Det 
er vanvittig hårdt for dem. Jeg har stor re-
spekt for skuespillere, at de tør eksponere 
sig selv på den måde.”

Vittigheder til chaufføren
Som producer for filmhold på op til 300 

mennesker af gangen inklusive statister, 
teknik og filmhold har hun ledet ud fra 
devisen: mest mulig information til flest 
mulige.

”Det handler om, at folk skal vide så 
meget som muligt. For jo mere lige, folk 
er, og jo mere vidende, man er på tværs 
af faggrupperne, jo færre misforståelser 
kommer der. Og jo mere hierarki, der er, 
jo mere energi skal du bruge på at kom-
munikere.” 

Ud over en klar og udførlig kommuni-
kation, lægger Vibeke Windeløv vægt på 
at få alle til at føle sig som en del af hol-
det. Uanset, om det er filmens stjerne, 
statisten eller runneren, der henter kaffe 
og tyggegummi til de andre. 

”På Dogville og Manderlay, som var 
store produktioner, havde vi et hav af as-
sistenter og chauffører, og det betød rig-
tig meget for mig, at få dem til at føle, at 
de var en del af det hele. At de ikke bare 
var noget ros – dernede”, siger Vibeke 
Windeløv og markerer med øjnene. 

”Nogle af dem havde de mindst inte-

ressante jobs og skulle stå allertidligst op 
om morgenen. Men de var en del af det 
hele, og det var vigtigt for mig, at de vid-
ste, at de var en del af den samme pro-
ces. Derfor prøver jeg også på at tage 
mig af dem, når vi er ude på settet. Det 
er klart, at hvis jeg ved, at det er lige ved 
at gå galt med Nicole Kidman, så er det 
der, mit fokus er. Men lige så snart jeg 
ved, det fungerer, vil du se mig nede 
blandt alle chaufførerne og fortælle vit-
tigheder,” siger hun og ler. 

Ikke for fin til kaffebryg
Vibeke Windeløv, som har siddet med i 
juryen på store internationale filmfesti-
valer og haft ansvaret for millionbudget-

ter, har heller ikke været bleg for at give 
en hånd med på filmsettet, uanset om 
der skulle brygges kaffe eller der stod en 
hurtig oprydning på tapetet. Men den 
type producer er måske en uddøende 
race. I hvert fald havde hun en oplevelse 
på settet til filmen Idioterne, som fik 
hende til at tabe kæben. 

”Det var søndag, og vi skulle caste 
skuespillere. Jeg havde regnet med at 
komme kl. syv om morgen og lave te og 
kaffe og stå for det hele. Men jeg var 
nødt til at tage væk pga. noget finansie-
ring. Så jeg bad Lars’ assistent om at 
gøre det. Men det ville han ikke, for han 
var jo Lars von Triers assistent, han 
skulle sandelig ikke tages i at lave kaffe 
og te kl. syv om morgenen. Og det slog 
mig virkelig. Hold da op! Jeg har aldrig 
følt, at jeg var for god til at lave kaffe el-
ler te, eller stå hvor som helst på noget 
tidspunkt. Det dér, med at indplacere sig 
i et hierarki, hvor der er ting, man ikke 
vil, det synes jeg er helt åndssvagt. Jeg 
forstår selvfølgelig godt de kvindelige ju-
rister på advokatkontorerne, der nægter 
at brygge kaffe, for der er en tendens til, 
at det kun er kvinderne, der gør det. 
Men ellers er jeg totalt imod, at man 
tror, at der er ting, man er for fin til.”

Applaus via en telefon
Højdepunktet i filmkarrieren var i 1996, 
hvor von Triers Breaking the Waves var 
med i hovedkonkurrencen på filmfestiva-
len i Cannes. 

”Det var en af de største oplevelser  
i mit liv, da vi sad i Cannes og viste 
Breaking the Waves. Lars var der ikke,  
så jeg havde ringet til ham, så han i det 
mindste kunne høre publikums reaktion. 
Da publikum så det, reagerede de med 
en kæmpe tiljubling af ham! Det var me-
get uventet og meget, meget stort. Det 
havde ikke et øjeblik strejfet mig, at der 
ville være folk, der tiljublede filmen i så-
dan en grad. Før vi lavede filmen, mens 
jeg sad med investorerne, har jeg utvivl-
somt sagt, at ’jeg tror, vi kommer til Can-
nes, for Lars kommer altid til Cannes’. 
Men derfra og så til at stå der i virkelighe-
den og få den form for succes, der var 
langt. Vi var meget lidt beregnende. Vi 
var meget ...” Vibeke Windeløv tøver og 
leder efter ordene. ”Vi var ikke naive. Vi 
var – uskyldige. Jeg tror knap, jeg nåede 

Min første reaktion var, at det havde jeg 
absolut ingen lyst til. Jeg havde ikke den 

ringeste viden om teater. Men det gik op for mig, 
at der er rigtig mange lighedspunkter mellem te-
ater og film. Det er de samme ingredienser.
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Vibeke Windeløv vil gøre det lettere og mere impulsivt at gå i teatret – ligesom når folk går i biografen. 

hen til en frisør, da vi havde premiere på 
filmen. I dag har produceren jo sin egen 
makeup artist med!” Hun griner igen. 
”Du ved nok ... meget har ændret sig.” 

”Men successen har heller aldrig været 
mit vigtigste kriterie for at lave film. Det 
har altid været processen sammen med 
filmskaberne, som har været det mest in-
teressante. Succesen var en bonus, som 
jeg selvfølgelig ville blive skuffet over, at 
vi ikke nåede. Men den har aldrig været 
et mål i sig selv.”

Elsker den kreative proces
I dag er det en ny instruktør, som den ny-
slåede direktør skal køre parløb med. Den 
svenske instruktør Stefan Larsson, som 
bl.a. har været teaterchef på Aarhus Tea-

ter og Elverket under Dramaten i Stock-
holm, er sammen med Windeløv ansat 
som det team, der skal køre Betty Nansen 
Teatret videre. De overtager chefposterne 
efter et andet og succesrigt direktørpar, 
nemlig Peter Langdal og Henrik Hart-
mann. Og selvom processen på teatret er 
noget anderledes end på film, blandt an-
det fordi skuespillerne bliver ved med at 
udvikle rollerne i spilleperioden, længe 
efter instruktøren er væk, handler det sta-
digvæk, for Vibeke Windeløv, om at være 
en del af den kreative proces. 

”Det jeg elsker, med tryk på elsker, er 
at stå ude på filmproduktionen, og det 
hele bare kører. At man får instruktør, 
skuespillere og hold til at spille sammen. 
Og det sker jo alt for sjældent, at man får 

lejlighed til det, for hele processen med 
at finde penge til filmen tager lang tid.  
Så perioden, hvor man står ude på film-
settet, er kort. Derfor har jeg også sagt, 
at jeg som betingelse for jobbet her på 
teatret, ikke bare vil være administrativ 
direktør. For det er virkelig kedeligt!” 

Derfor vil man også ind imellem se  
direktøren afbryde kontorarbejdet, og 
sætte sig i salen og følge prøverne. 

”Her på teatret laver vi fem-seks styk-
ker om året, og der vil hele tiden være 
skuespillere i huset. Den kreative proces, 
som jeg elsker at være vidne til, vil fylde 
huset meget af tiden. Jeg elsker at skabe 
de bedste muligheder for både skuespil-
lere, instruktører og lys- og lydfolk. Det 
var også derfor, jeg søgte jeg stillingen.” 
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Fra 100 mio. til 30
Budgetterne bliver dog i en anden størrelsesorden, 
end den tidligere filmproducer er vant til. Hvor hun 
før jonglerede med finansieringer på op til 50-100 
mio. kroner pr. film, er et helt års budget på Betty 
Nansen Teatret blot 30 mio. En reduktion, som vi-
ser sig helt nede i hverdagsbeslutningerne. 

”Jeg skal stadig lære, at en post på 1.000 kroner er 
mange penge i det samlede budget. Så jeg har virkelig 
måttet kalibrere min måde at se på penge på, for bud-
getterne er så meget mindre på teatret. Tingene må 
ikke koste ret meget. Der kan jeg jo godt ønske, at 
man med tiden får mulighed for at skaffe flere penge.” 

Der kan formentlig blive god brug for den ny tea-
terdirektørs evne til at fundraise midler. Kulturmini-
ster Bertel Haarder har nemlig bebudet besparelser 
på 600 mio. kroner over de næste fire år på teatre, 
museer, koncerthuse og andre kulturinstitutioner. 
Men ingen ved endnu, hvordan besparelserne bliver 
udmøntet, og hvad konsekvenserne bliver. Det er 
for tidligt at spå om udfaldet, og hvad det konkret 
kan betyde for det frederiksbergske teater.

Teater skal sparke til dig
Når man spørger til Windeløvs visioner for teatret, 
kommer der en lang tænkepause. Hun tier og ser 
lidt frem for sig. 

”Jeg vil gøre det lettere for publikum at gå i tea-
tret. I dag er teaterverdenen skruet sådan sammen, 
at man planlægger en teateraften i god tid. Man læ-
ser hele kataloget, krydser af og aftaler med venner, 
at spise før eller efter. Det er helt anderledes end 
med film. Teater er meget ritualiseret. Der er intet i 
vejen med at gå i teatret for at fejre noget særligt, 
det skal man stadig kunne. Men jeg vil også gerne 
have, at man kan beslutte sig samme dag eller gan-
ske kort tid før. Måske med hjælp fra en app. Men 
jeg vil først og fremmest lave godt teater. Noget, der 
sparker til en, som man kan reagere på. Som får en 
til at græde eller tænke sig om.” 

Vibeke Windeløv kigger igen med et blik som vil 
hun spørge, om man er med, om hun forklarer sig 
godt nok? 

”Det sjove ved at lave film, er det uforudsigelige. 
Man ved aldrig helt, hvordan man skal gribe en situ-
ation an eller hvad der sker. Det trives jeg godt i. Jeg 
fungerer bedst, når der er et kaotisk liv omkring 
mig. Jeg tror, jeg er bedst, når der sker rigtig meget. 
Nu hvor jeg er blevet 64, synes jeg dog, det er me-
get rart, at der ikke altid sker helt så meget.” Hun 
ler, mens hun kaster hovedet bagover. Vibeke Win-
deløv ved, at teatret også nok skal byde på masser 
af uforudsigelighed. 

Cathrine Huus er freelancejournalist
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NOTER

DLF’s kongres har på sit møde i september genvalgt Anders 
Bondo Christensen som formand, ligesom Dorte Lange på ny 
blev valgt som næstformand. 

Begge uden modkandidater og for de kommende fire år. 

NYE  
PROJEKTER
A.P. Møller Fonden donerede i 2013 en milliard kr. til den danske folke-
skole, og indtil nu er der bevilget 275 mio. kr. i støtte til 87 projekter. 

Nu kan der igen søges midler til kompetenceudvikling og udvikling af 
 undervisningsmetoder m.m. inden for alle folkeskolens fag og områder i 
skoleåret 2016/17. 

Ansøgningsfristen for efterårets ansøgningsrunde er  
den 28. oktober 2015 kl. 12.00

Se mere på apmollerfonde.dk/folkeskolen 

SELVSTÆNDIGHED
I forbindelse med behandlingen af en række vedtægtsændringer på 
DLF’s kongres blev det besluttet, at Skolelederforeningen fremover kun 
har fire delegerede i kongressen mod nu 10. 

Beslutningen gav ikke anledning til debat og blev vedtaget stort set en-
stemmigt på kongressen. Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal 
har stadig plads i DLF’s hovedstyrelse, men deltager fremover kun i be-
handlingen af relevante punkter.

”Når at vi får færre pladser/delegerede i DLF’s kongres, og at jeg ikke frem-
over pr. automatik har sæde i DLF’s hovedstyrelse, deltager i DLF-udvalgs-
arbejder eller i DLF’s politiske beslutningsorganer, betyder det en ændret 
tilknytning til DLF”, siger Claus Hjortdal. 

Ændringen skal ses som et led i den proces, foreningen har om at sin selv-
stændige profil og som led i arbejdet med at styrke det politiske og sekre-
tariatsmæssige samarbejde mellem ledergrupperne inden for LC.

På DLF’s kongres blev det vedtaget, at antallet af medlemmer i DLF’s ho-
vedstyrelse sættes ned fra 20 til 18. Lignende ændringer kan ske med hen-
syn til Skolelederforeningens egen bestyrelse. Det punkt behandles på for-
eningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde 21. oktober.

TILSYN
Arbejdstilsynet har indledt en tilsynsindsats på ca. 
150 skoler med fokus på lærernes psykiske arbejdsmiljø.

Skolerne er udvalgt efter ret brede kriterier. Det kan være ud 
fra tilfældighed, geografi, størrelse, om de tidligere har haft 
påbud eller klager, ud fra anmeldte erhvervssygdomme, ud fra 
at det er længe siden, de har haft tilsyn. Lister over skolen, der 
er udtaget til tilsyn, bliver ikke offentliggjort.

Man har som skole indflydelse på, hvordan tilsynet tilrette-
lægges. Når Arbejdstilsynet gennemfører et besøg, tager den 
tilsynsførende en samtale med skolens leder inden. Formålet 
er at få et overblik over skolen, og at der kan aftales samtaler 
med medarbejderne.

Tilsynsbesøget vil i de fleste tilfælde omfatte gruppesamtaler 
med skolens ansatte, og tilsynet kan munde ud i to myndig-
hedsafgørelser, hhv. påbud og skriftlig vejledning. Et evt. på-
bud sendes til kommunen og til orientering til skolens ledelse, 
som skal orientere AMR. Man kan søge aktindsigt i et påbud.

”Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at de vil være tilbagehol-
dende med påbud, hvis skolen kan beskrive de tiltag, der er i 
gang og sandsynliggøre, at de vil medføre forbedringer. Så det 
er relevant, at man som skoleleder forbereder sig på at kom-
munikere de initiativer, der er i gang”, siger Jørgen Mandrup, 
næstformand i Skolelederforeningen.

Det er ingen hemmelighed, at skolerne med L 409, reformen, 
skolesammenlægninger mv. er under et stort pres med øget 
risiko for belastning af bl.a. det psykiske arbejdsmiljø.

”Skolelederforeningen opfordrer derfor skoleledelserne til at 
være i kontakt med forvaltningerne om at være støttende i 
processen, fx ved at bistå lederne i en beskrivelse af, hvad 
man har gjort på skolen og i kommunen”, siger Jørgen Man-
drup.

Læs mere på hjemmesiden
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Kompetent sparring
– ingen udenomssnak

Med Psykologisk Hotline får du kompetent sparring lige når du står 
med udfordringen. Det kunne fx være:

•  Få værktøjer til at håndtere stress
• Hjælp til øget trivsel på lærerværelset
• Redskaber til at arbejde med inklusionsbørn
•  Gode råd til at håndtere mobning 
• Støtte til medarbejdersamtaler

BOOK GRATIS MØDE 

De første 5 skoleledere, der booker et møde med os på 

stand 27 til Skolelederforeningens Årsmøde, får en gratis 

telefonisk rådgivning. 

Læs mere og book tid på www.falckhealthcare/SKL15

Mød 
os på stand

27
Kom og mød os på stand 27 ved 
Skoleleder foreningens Årsmøde den 
22. og 23. oktober 2015



 En skammel med 
tre ben er ikke det mest sta-
bile møbel, men for den fag-
lige klub ”Tale- og hørekonsu-
lenter med ledelsesbeføjelser” 
er den et brugbart visuelt 
symbol, når man skal opstille 
arbejdsområder.

”Vi har i løbet af få år væ-
ret igennem en turbulent pe-
riode, hvor antallet af med-
lemmer er blevet mere end 
halveret, fordi alle kommuner 
ikke vælger at genbesætte le-
dige stillinger. Men nu ser det 
ud til at gå frem igen, og på 
vores sidste årsmøde var der 
kræfter til at beslutte en stra-
tegi for fremtiden, hvor vi vil 
satse på tre områder eller om 
man vil de tre ben under 
skamlen,” siger klubbens for-
mand Lis Klausen.

Det første ben er at klæde 
medarbejdere og ledere i det 
enkelte dagtilbud og den en-
kelte folkeskole på til bevidst 
at arbejde med børns sprog, 
så der sættes mere fokus på 
sproget for eksempel som en 
forudsætning for læsning. 
Lærere og pædagoger kan 
rigtig meget selv, men de skal 

også klædes på til det. Tale- 
og hørepædagoger og -konsu-
lenter skal ikke udelukkende 
give gode råd. De skal være 
medpraktikere og dermed 
være med til at præge handle-
planerne for de enkelte børn.

Det andet ben er at holde 
fast i kerneopgaven og det 
specifikt faglige og det tredje 
ben er at være meget mere 
informative om det arbejde, 
tale- og hørepædagoger og – 
konsulenter udfører, og hvor-
dan de kan bruges i kommu-
nerne til at understøtte kom- 
munernes samlede mål om 
for eksempel inklusion.

Vigtigt med faglige ledere
Det er vigtigt at ansætte fag-
lige ledere af området – også 
med ledelsesbeføjelser, me-
ner Lis Klausen: ”Det er der 
mange kommuner, der i en 
periode ikke har gjort. Det er 
måske til at forstå i små kom-
muner, men det er tankevæk-
kende at nogle meget store 
kommuner ikke gør det. Det 
er måske ved at ændre sig, og 
vi vil nu undersøge, hvad der 
skal til for at trække endnu 

mere i den rigtige retning”. 
På den faglige klubs sidste 

årsmøde var man meget op-
taget af nødvendigheden af at 
have tale- og hørekonsulenter 
som ledere i kommunale 
PPR’er. Det er forudsætnin-
gen for at kunne være med til 
at opstille mål og retning for 
området, og det er svært at 
udøve faglig ledelse af tale-og 
hørepædagoger- og konsulen-
ter, hvis man som leder for 
tale-høreområdet har en an-
den faglig baggrund. 

”I en lang række kommu-
ner nøjes man med at have 
tale- og hørekonsulenter med 
koordinerende beføjelser. 
Flere steder er man dog ved 
at opdage, at det ikke går. Er-
faringen er, at det gør det 
svært at præge den faglige 
dagsorden, og at området 
hele tiden er underkastet no-
get, som er vigtigere. PPR 
kommer nemt til kun at blive 
set fra en psykologsynsvinkel 
i kommunerne, og når man 
samles til konferencer og års-
møder, bliver tale-høreområ-
det således ofte nedpriorite-
ret,” siger Lis Klausen.

FEM FAGLIGE  
LEDERKLUBBER

KOORDINERENDE  
BEFØJELSER IKKE NOK

SKOLELEDERFORENINGEN ORGANISERER ANDRE END LEDERE AF FOLKESKOLER, OG ER MAN EN 

GRUPPE MEDLEMMER INDEN FOR SAMME LEDELSESOMRÅDE KAN MAN MED FORDEL OPRETTE EN 

FAGLIG LEDERKLUB. DET HAR FEM FAGGRUPPER GJORT. DEM SER VI NÆRMERE PÅ …

Af Jan Kaare • Private fotos

SÅDAN
Navn: Tale- og hørekon-
sulenter med ledelsesbe-
føjelser.
Arbejdspladser: Pædago-
gisk Psykologisk Rådgiv-
ning (PPR) og Børne- og 
Ungerådgivninger m.m. i 
kommunerne.
Andre ledere/chefer på 
arbejdspladsen: Varierer 
fra kommune til kom-
mune. Ofte psykologer, 
socialrådgivere, økono-
mer og fysioterapeuter.
Antal medlemmer: 22
Årsmøde: Maj

Lis Klausen, PPR i Gladsaxe, har været formand for Tale- 
og hørekonsulenter med ledelsesbeføjelser siden 2013.
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 Ledende skolepsykologers 
vigtigste aktuelle udfordring på skole-
området er at understøtte folkeskolere-
formen og sikre, at den kommer til at 
give et godt resultat for alle folkeskolens 
elever. Så kort kan det siges.

”Jeg går ind for, at man måler sit ar-
bejde på, hvordan udviklingen er i det 
yderste led, altså børnene. Derfor er vi 
optaget af, hvordan vi kan være under-
støttende i forhold til lærere, pædagoger 
og forældre og i særlig grad i forhold til 
eleverne og deres udvikling. Det handler 
om at implementere et samarbejde om 
læringsfællesskaber, så reformen kan be-
fordrer den bedste udvikling for eleverne” 
siger Hans Jørn Søberg, formand for Le-
dende Skolepsykologer.

Lidt mere konkret kan de ledende sko-
lepsykologers faglige klub yde et unikt 
bidrag, fordi de udgør en organisatorisk 
bro mellem de pædagogiske psykologi-
ske rådgivninger og skoleledere.

”Det udnytter vi blandt andet i forbin-
delse med afholdelse af konferencer, kur-
ser og efteruddannelsesvirksomhed, hvor 
vi har et godt samarbejde med Skole- 
lederforeningen, et samarbejde der også 
handler om ledelse mere generelt. På 

den måde kommer fokus på, hvordan  
vi kan implementere god ledelse i en  
pædagogisk kontekst. Også på de områ-
der har vi et godt samarbejde både med 
Skolelederforeningen lokalt og på orga-
nisatorisk niveau,” siger formanden.

Der er et stort sammenfald mellem de 
ledende skolepsykologers faglige klub og 
foreninger af PPR-chefer i de forskellige 
regioner. Hans Jørn Søberg er således 
også formand for den forenings udgave  
i Region Syddanmark. 

Mange på banen
Men der er også forskelle. Skolelederfor-
eningen organiserer PPR-ledere med læ-
rerbaggrund. Det vil sige lærere, der er 
uddannet cand. pæd. psyk. eller cand. 
pæd. pæd. psyk. Den førstnævnte ud-
dannelse, der giver adgang til at kalde 
sig psykolog og få autorisation, blev ned-
lagt i 2004, og der har – uden at det er 
lykkedes – været mange tilløb til at gen-
oplive den fra Undervisningsministeriet, 
DLF og KL’s side. De fleste, der i dag an-
sættes som psykologer i PPR, er derfor 
universitetsuddannede psykologer og 
medlem af Dansk Psykolog Forening.

”Det kan virke som lidt kaotiske orga-

nisationsforhold, men det hænger godt 
sammen, og vi har ikke mindst på regio-
nalt niveau et godt samarbejde, uanset 
hvilken organisation man er medlem af. 
Her bliver der samlet masser af praksis-
erfaring op, som kan formidles videre  
til organisationerne,” siger Hans Jørn  
Søberg.

Det vigtigste for Hans Jørn Søberg er 
ikke at have et klubflag at kunne vifte 
med, men at kunne være med til at finde 
de løsninger, der giver de bedste resulta-
ter for skoleeleverne.

”I den forbindelse spiller det ikke no-
gen rolle, at vi kun udgør en gruppe af 
PPR-cheferne, for alle er gode til at ud-
nytte de andre grupperinger, der er in-
den for området,” siger formanden.

FOKUS PÅ BØRN OG REFORM

SÅDAN
Navn: Ledende skolepsykologer, souschefer 
og psykologfaglige konsulenter med  
ledelsesbeføjelser.
Arbejdspladser: Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, PPR.
Andre ledere/chefer på arbejdspladsen: 
Socialrådgivere, økonomer, fysioterapeuter, 
tale- og hørekonsulenter.
Antal medlemmer: 95.
Arrangementer: Årsmøde og kurser

Hans Jørn Søberg, PPR i Svendborg, har været 
formand for Ledende skolepsykologer, sous-
chefer og psykologfaglige konsulenter med 
ledelsesbeføjelser siden maj 2015.

Gert Andersen, Bornholms Heldagsskole, har været formand siden Faglig klub for ledere, 
souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehand-
lingstilbud blev oprettet i 2012.

 108 tegn skal der til for at 
skrive ”Faglig klub for ledere, souschefer 
og afdelingsledere ved Specialskoler, 
Skoler med specialtilbud og Dagbehand-
lingstilbud.” Længden på navnet fortæl-
ler noget om, hvor bredt man favner.

”Vi har ledere med, der kommer fra 
meget forskellige skoler, tilbud og institu-
tioner med unge og børn, der har vidt 

forskellige behov lige fra fysiske og psyki-
ske funktionsnedsættelser til generelle 
indlæringsvanskeligheder, men det er 
ikke her, vores største udfordring ligger,” 
siger Gert Andersen, der leder en hel-
dagskole på Bornholm og er formand for 
klubben med det lange navn.

Udfordringen ligger et andet sted: ”Vores 
viden om inklusion bliver brugt alt for 

lidt,” siger formanden. ”I den store in-
klusionssammenhæng bliver vi brugt for 
lidt som specialskoler, og vores viden og 
erfaring om, hvordan man håndterer de 
elever, som man gerne vil have ud i fol-
keskolen, kommer ikke tilstrækkeligt i 
spil.”

Når de næsten 100 medlemmer af den 
faglige klub mødes, er det nærmest et 

VORES VIDEN BRUGES FOR LIDT
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 Selv om folkeskole-
loven er åben for fortolkning,  
indeholder den en nogenlunde 
konsistent opfattelse af, hvad det 
vil sige at være en folkeskole.

Det arbejde, som medlem-
merne af den faglige klub for spe-
cialundervisningsinstitutioner for 
unge og voksne udfører, har en 
noget større kompleksitet.

Tidligere fyldte de udviklings-
hæmmede meget på specialunder-
visningsinstitutionerne. I dag be-
skæftiger man sig også meget med 
psykisk sårbare og senhjerneska-
dede. Det foregår i henhold til lo-
ven om specialundervisning for 
voksne. I 2007 kom der en ny lov 
om særlig tilrettelagt ungdomsud-
dannelse, der betød, at alle unge 
havde ret til en ungdomsuddan-
nelse. Disse unge modtager ofte 
undervisning i det samme regi 
som specialundervisningen for 
voksne, men ikke alle steder. Sam-
tidig har flere institutioner inden-
for området fået tilknyttet kommu-
nale kommunikationscentre for 
tale, høre, syn og it som tidligere lå 
i regionerne. Altså mange områder 
og mange forskellige paragraffer.

”Vores arbejdspladser er un-
derlagt en række forskellige lov-
givninger, og i kommunerne hø-
rer nogle til skoleforvaltningen 
og andre til arbejdsmarkedsafde-
lingen,” siger klubbens formand 
Uffe Carlsen. ”Det betyder, at or-
det krydspres får en helt anden 
betydning for os, end det gør for 
ledere af folkeskoler. Der er dog 
også lighedspunkter mellem os 
og ledere af folkeskoler. Vi er så-
ledes underlagt Lov 409, og har 
formentlig en række af de samme 
udfordringer på området.”

Før Uffe Carlsen blev leder af 
Center for Specialundervisning 
for Unge og Voksne i Vejle, også 
kaldet CVS Vejle, var han leder af 
en almindelig folkeskole gennem 
en årrække. Derfor kender han 
både til folkeskolen og til voksen-
undervisningen.

”Fokus i medierne og blandt 
politikerne er på folkeskolen, 
hvilket er helt naturligt, men som 
minoritetsgruppe kan vi godt 
blive glemt. Det er en vigtig 
grund til at opretholde de små 
faglige klubber i Skolelederfor-
eningen. Det er et af de få steder, 
hvor vores niche har mulighed 
for at blive nurset. Det kan for 
eksempel ske ved, at Skoleleder-
foreningen bidrager til vores ar-
rangementer, sådan som vi har 
haft gavn af en række gange,” si-
ger klubformanden.

Lærerbaggrund mest 
almindelig
Årsagen til, at han selv skiftede 
område, var lysten til at prøve 
noget nyt, kombineret med at 
specialundervisningsinstitutioner 
for voksne har nogle særlige mu-
ligheder.

Uffe Carlsen: ”Vi kan for ek-
sempel lave indtægtsdækket virk-
somhed, altså gå ud og sælge 
nogle ydelser til eksterne samar-
bejdspartnere. Det synes jeg godt 
om.”

De fleste forstandere for spe-
cialundervisningsinstitutioner for 
voksne har lærerbaggrund, fordi 
udgangspunktet er undervis-
ningsområdet, men sådan behø-
ver det ikke at være.

En af Uffe Carlsens kolleger er 
ergoterapeut og har arbejdet i en 

MANGE LOVE  
GIVER MANGE  
UDFORDRINGER

SÅDAN
Navn: Faglig klub for ledere, souschefer og afdelingsledere 
ved Specialskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehand-
lingstilbud.
Arbejdspladser: Se ovenfor.
Andre ledere/chefer på arbejdspladsen: Nej.
Antal medlemmer: 117 + 16 gæstemedlemmer fra private til-
bud med skoler.
Arrangementer: Årsmøde, kurser og konferencer.

Uffe Carlsen, CVS Vejle, har været formand for Faglig 
klub for specialundervisning for voksne siden 2013.  
Klubben blev oprettet i 2010.

fast punkt på dagsordenen, at man undrer sig over 
tingenes tilstand.

”Man bruger vores viden nogle steder, men gene-
relt ikke nok,” siger Gert Andersen. ”Vi gør meget for 
at gøre opmærksom på de kompetencer, vi er i besid-
delse af, og alligevel bruges vi ikke. Om det er fordi, 
folk ude i kommunerne ikke vil bruge os, skal jeg ikke 
kunne sige, men det er mærkeligt, at vi ikke bliver in-
viteret mere med, når der skal snakkes inklusion.”

18.000 elever i eller udenfor reformen 
Konsekvensen er, at den almene folkeskole får svæ-
rere ved at inkludere end nødvendigt. Efter folke-
skolereformen er lærere og pædagoger pressede af 
krav om inklusion. De har kort sagt brug for hjælp, 
men når den gives, sker det usystematisk.

”Her på Bornholm er politikerne endelig kommet 
i gang med at bevilge nogle penge, så vores medar-
bejdere kan komme ud på skolerne, og Undervis-
ningsministeriet har et projekt i gang omkring udgå-
ende support. Det omfatter 10 kommuner, men der 
er mange, der ikke gør noget,” siger Gert Andersen.

En del af problemet stammer fra nedlæggelsen af 
amterne, hvor en del midler blev fjernet fra de børn 
og unge, der brugte disse tilbud og skoler. De kom-
munale tilbud er ikke blevet ramt i samme omfang. 
Det er også en skillelinje i den faglige klub.’

Er der overhovedet noget, der binder jer sammen 
i lederklubben?

”Bestemt,” siger formanden. ”Det er omsorg for 
de børn og unge, som vi arbejder med. Det er vores 
dybe bekymring for, hvad der sker med dem, hvis vi 
ikke er der. Hvem skal kæmpe for at skaffe dem tå-
lelige forhold? Man er meget optaget af, at 96 pro-
cent af en årgang skal være inkluderet i almen- 
systemet i 2015. Er der nogen, der har tænkt på  
de resterende 4 procent? Det er 18.000 elever, og 
når man for eksempel i ministeriet siger, at de nok 
skal blive en del af folkeskolereformen, og at det  
for eksempel også omfatter sengeliggere næsten 
uden et sprog, så går vi i sort.”

Den faglige klub rejser sin sag i forhold til Under-
visningsministeriet. Den arrangerer konferencer 
med deltagelse af forvaltningschefer og skolechefer, 
og den skal snart også have KL i tale. Alt sker med 
hjælp fra Skolelederforeningen. 
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SÅDAN
Navn: Faglig klub for specialunder-
visning for voksne.
Arbejdspladser: Se ovenfor.
Andre ledere/chefer på arbejds-
pladsen: Nej.
Antal medlemmer: 80 med titlerne 
forstander, souschef eller afde-
lingsleder.
Arrangementer: Årsmøde + et år-
ligt arrangement for medlemmer.

 En gang om måneden får grund-
skolelederne på private gymnasier doku-
mentation for, hvad der adskiller dem fra 
de fleste andre medlemmer af Skoleleder-
foreningen, og hvorfor de fortsat bør ud-
gøre en faglig klub. Det er, når der bliver  
sat penge ind på lønkontoen, og beløbet er 
betydeligt mere beskedent, end det andre 
skoleledere får.

Der er flere satser, men man kan for ek-
sempel se det på det højeste skalatrin. Det 
er for medlemmer af klubben på 41.000 
kroner, mens beløbet for andre skoleledere  
i foreningen er 52.000 kr.

”Vores overenskomst svarer til private 
skolers,” siger formand for den faglige klub, 
Palle Olsen. ”Vi er som nogle af de eneste  
af Skolelederforeningens medlemmer på en 
statslig aftale. Det vil sige, at vi ikke er med, 
når der forhandles overenskomst på det 
kommunale område. Når der kommer resul-
tater dækker de derfor som regel ikke os.”

Med kun 15 medlemmer, er det ikke svært 
at regne ud, at den lille faglige klubs særlige 
forhold ikke tiltrækker sig den største op-
mærksomhed. 

Det forstår klubbens formand fint og han 
er glad for tilhørsforholdet til Skolelederfor-
eningen, men når der forhandles, ville det 
være dejligt at høre om overenskomstresul-
tater, der dække deres område.

Palle Olsen: ”Ledere af grundskoler på 
private gymnasier har stor frihed, men vi 
arbejder meget, uden at det udløser en ri-
melig løn, selv om lederne er på højeste 
skalatrin. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse 
med.”

Store forskelle
Selv om antallet af medlemmer kan tælles 
på to hænder og en fod, er der store for-
skelle på arbejdspladser og vilkår.

Palle Olsen er leder på Johannesskolen på 
Frederiksberg, der er en privatskole med en 
stor grundskole og en lille gymnasieafde-
ling. På andre skoler er det omvendt. Et af 

medlemmerne er ansat på Bagsværd Kost-
skole, der ud over at have særlige vilkår på 
grund af, at eleverne bor på skolen, også er 
præget af historie og af en traditionel ledel-
sesstruktur. Et andet medlem er leder på 
Det Frie Gymnasium, hvor overordnede be-
slutninger træffes på stormøder, hvor alle 
ansatte og elever har hver en stemme. Nogle 
er på skoler med to ledere, andre på skoler 
med seks. Nogle har en tysk inspireret le-
delsesstruktur andre en dansk.

”Når vi mødes og skal finde ud af, hvad 
vores udfordringer er, præger det snakken, 
at vi er en meget lille, men også meget uho-
mogen gruppe. Vi værner om vores forskel-
lighed, men vi er fælles om at pege på løn-
området som det mest presserende,” siger 
Palle Olsen.

Et andet fælles træk: Alle medlemmer er 
tilknyttet skoler på Sjælland efter at Rønde 
gymnasium på Djursland for fem år siden 
overgik til at blive et offentligt uddannelses-
sted.

Et par andre private gymnasieskoler med 
grundskoleafdelinger, hvor lederne ikke er 
medlem af Skolelederforeningen, deltager i 
et netværk med medlemmerne af den fag-
lige klub.

”Med så få medlemmer er der ikke behov 
for en omfattende formel struktur, men vi 
er glade for samarbejdet med Skolelederfor-
eningens konsulenter, og har både en vel-
fungerende bestyrelse og årsmøde,” siger 
formanden. 

LØNNEN HALTER EFTER

SÅDAN
Navn: Faglig klub for grundskoleledere  
på private gymnasier.
Arbejdspladser: Se ovenfor.
Andre typer ledere/chefer på arbejdspladsen:  
Universitets uddannede gymnasierektorer.
Antal medlemmer: 15 med titlerne skoleleder,  
afdelingsinspektør og viceafdelingsinspektør.
Arrangementer: Årsmøde + et årligt for  
medlemmer.

Palle Olsen, Johannesskolen, har været formand i fem år. Faglig  
klub for grundskoleledere på private gymnasier er otte år gammel.

statslig organisation med fo-
kus på samarbejde med for-
skellige handicaporganisatio-
ner.

”Ledernes baggrund og ud-
dannelse er i forandring og 
udvider sig lidt på samme 
måde, som det sker i folke-
skolen, men personalet er 
fortsat mest tryg ved, at man 
kommer fra området,” siger 
formanden med et smil.

Jan Kaare er freelancejournalist

plenum – okt 2015 25



FOLKESKOLEN  
SET UDEFRA
BEIRUT, BERLIN ELLER MÅSKE BRINDISI. MED RØDDER UDEN FOR DANMARK SER MAN 

FOLKESKOLEN ANDERLEDES END FLERTALLET. HVAD ER DET MAN SER, OG HVAD ER DET 

MAN IKKE SER? DET HAR PLENUM INTERVIEWET EN RÆKKE FOLK UDEFRA OM.

Af Jan Kaare

Glem ikke at sprog er kultur 

 En af de første gange, Marc-
Christoph Wagner snakkede skolegang 
med sin danske kone, fik han sig en stor 
overraskelse. Hun havde haft samme 
klasselærer i sine ni år i folkeskolen i 
Aarhus, og alle årene havde der været de 
samme klassekammerater. Det var helt 
anderledes i Berlin i 1980’erne. Her fik 
Marc-Christoph Wagner ny klasselærer 
hvert andet år, og klassen blev delt i for-
skellige linjer efter 7. klassetrin.

”I Danmark har man en generel til-
gang til skolen, der er præget af, at man 
tillægger trivsel og fællesskab stor vægt. 
Man skal tage hensyn til alle, og der ind-
går social læring og sociale kompetencer, 
som synes vigtigere i starten af skolefor-
løbet end det faglige. Hvis man sammen-
ligner med det klassiske billede af den 
tyske skole, udgør det en stor forskel. 
Men den tyske skole har forandret sig. 
Jeg vil tro at skolen i Nordtyskland, der 
har ladet sig inspirere af den danske fol-
keskole, i dag ligner denne mere, når det 
gælder de bløde værdier”, siger den ty-
ske journalist.

Marc-Christoph Wagner er som kom-
mentator i blandt andet Jyllands-Posten 
ikke kendt for at lægge fingrene imellem, 
når han betragter danske forhold. Det er 
dog svært at få et helt klart svar, hvis 
man spørger, om det er godt eller skidt 
at tillægge sociale værdier så stor betyd-
ning.

”Man får det indtryk, at den type vær-
dier fylder ret meget i mange folkesko-
ler. På Sankt Petri Schule i København 
prøver vi at forene en tysk faglig tilgang 
med de danske sociale og fællesskabs-
mæssige værdier. Det er en central del 
af, hvordan vi tænker skole. Danske sko-
leelever er dygtige til at argumentere og 
til at forholde sig kritiske, men hvis man 
spørger: Hvornår begyndte 2. verdens-
krig, vil man måske ikke lige få det rig-
tige svar. Med tysk baggrund er man til-
bøjelig til at tillægge den type viden 
større betydning.”

Forskellige talenter
At eleverne bliver i samme klasse alle 
skoleår er sympatisk, men…

”Elever har forskellige talenter,” siger 
Marc-Christoph Wagner. ”Holder man en 
klasse samlet, må man derfor også til-
lægge undervisningsdifferentiering stor 
betydning. Lykken er ikke den brede 
midte, hvor alle er med, 
og hvor man både ta-
ber de elever, der er 
udfordret og dem, der 
keder sig. Det er en af 
de helt store udfordrin-
ger, og de færreste sko-
ler og lærere har 
fundet løsningen.”

Vejen frem går 
måske over en 

mere aktiv brug af test, så man ved, 
hvad den enkelte elev får ud af undervis-
ningen.

Der er en enkelt forklaring på, hvorfor 
familiens to børn går i den dansk-tyske 
privatskole: Med en dansk mor og en 
tysk far er det vigtigt, at de bliver gode 
til begge sprog og gerne flere.

”Danskerne tillægger sprog stor betyd-
ning, når det for eksempel kræves af 
flygtninge og indvandrere, at de magter 
det danske sprog, men undervisningen i 
sprog er ikke særligt centralt placeret i 
folkeskolen. Det er underligt og lidt af en 
mangel. Sprog er kultur, og man udvider 
sin kulturelle horisont ved at udvide sin 
sproglige horisont.” 

Marc-Christoph Wagner er Nordeuropa-korre-
spondent for den tyske tv-station ARD. Han er 

uddannet journalist og cand.scient. pol og 
har boet i Aarhus fra 1991 til 1995 og i 

København siden 2004. Han er for-
mand for bestyrelsen for den dansk-
tyske Sankt Petri Schule.
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 Der er nevøer og niecer i 
Canada, England, Schweiz og på Sri 
Lanka, så Jeyaranee Baskaran og Bas-
karan Ratnasabapathy kender til 
mange forskellige former for skole-
gang, alligevel er de forbeholdne, når 
det gælder om at sige noget definitivt 
om den danske folkeskole.

”Vores piger har gået på to folkesko-
ler, og de var meget forskellige. Det er 
skoler vel i det hele taget, så det er 
vanskeligt at sige noget præcist. Gene-
relt er vi meget glade for det danske 
skolesystem, sådan som vi kender det,” 
siger Jeyaranee Baskaran.

 Noget af det, de er glade for, er, at 
eleverne ikke bliver målt og vejet i tide 
og utide.

”På Sri Lanka bliver de i alle klasse-
trin testet hver fjerde måned, ”siger 
Jeyaranee Baskaran. På den måde skal 
de hele tiden forberede sig på næste 
test i stedet for bare at være elever, der 
går i skole. Test skal der til for at finde 
ud af, hvad eleverne kan, og hvor der 
skal en ekstra indsats til, men det er 
mere fornuftigt at nøjes med at teste 
en gang om året.”

 Parret har boet i Danmark i hen-
holdsvis 25 og 20 år, hvilket vil sige i 
det meste af deres voksenliv, deres 
egen skolegang på Jaffna-halvøen på 
Sri Lanka ligger langt væk.

”Det var noget helt andet,” siger Bas-
karan Ratnasabapathy. ”Skolen var på 
de fleste områder autoritær, og der var 
stor afstand mellem lærere og elever, 
men der er sket meget i de senere år. I 
dag er skolen på Sri Lanka meget mere 
vestlig. Det er en god udvikling, selvom 
det også er godt med en vis afstand. På 
en af de to danske skoler, som vi ken-
der, var der for lidt respekt for læ-

rerne. Det gav meget uro i undervis-
ningen.”

Gerne høje faglige krav
Inddragelse af forældre er værd at 
fremhæve. Den tamilske familie har 
meget glæde af, at forældrene har kun-
net følge børnenes udvikling og af, at 
de har kunnet indgå i en dialog med 
lærerne om skolegangen. På den måde 
har forældrene kunnet bakke op og 
støtte. De er også meget glade for at 
have oplevet aktive forældregrupper, 
der har taget stilling til alt muligt lige 
fra regler for afholdelse af fødselsdage 
til planlægning af lejrskoler.

Men også her er det svært at sige no-
get generelt. Både skolens inddragelse af 
forældrene og forældrenes samarbejde 
har haft et vidt forskelligt niveau på de 
to skoler, som børnene har gået på.

Familiens yngste går på en skole 
med en international linje, hvor den 
ældste også har gået. Det er der to 
grunde til.

”Vi har familie mange steder i ver-
den, og det er godt, at de kan snakke 
med deres fætre og kusiner om deres 
skolegang,” siger Jeyaranee: ”Det kan 
de kun, hvis de er gode til engelsk. Man 
ved desuden aldrig, om vores piger 
kommer til at tage en del af deres ud-
dannelse i et andet land. Derfor skal de 
være gode til sprog, og i en almindelig 
folkeskole er niveauet i sprogundervis-
ningen vist ikke særligt højt.”

Hun lægger heller ikke skjul på, at 
det spiller en rolle, at der stilles høje 
faglige krav til eleverne på den interna-
tionale linje. Det gør jo ikke noget, at 
børn bliver så dygtige som muligt, hvis 
ikke det går ud over alt det, de skal op-
leve ved siden af. 

Dejligt at forældrene inddrages

Respekt for  
lærernes arbejde

 Begge forældre er læ-
rere, alligevel var det en helt ny ver-
den, der dukkede op, da Natasha al-
Hariri begyndte i folkeskolen for små 
20 år siden.

”Vi kommer fra Libanon og Palæ-
stina, hvor skole og uddannelse - 
som de fleste andre steder i Mellem-
østen – er noget helt andet end i 
Danmark. Mine forældre og jeg 
skulle derfor gøre en masse nye erfa-
ringer, da jeg begyndte på Trane-
gårdskolen i Hellerup,” siger den 
26-årige jurastuderende og sam-
fundsdebattør, og fortsætter:

”Langt det meste jeg kender til fol-
keskolen er positivt sammenlignet 
med de forhold, min mor og far 
kendte fra deres arbejde. Skolen i Li-
banon var dengang og er formentlig 
stadig meget autoritær og helt uden 
den dialog, og det sam-
vær, der er alminde-
ligt mellem lærere 
og elever i Dan-
mark.”

På et konkret 
plan handler det 
for Natasha al-
Hariri om, at 
hun i skolen 
møder en dyg-
tig lærer, som 
både udfor-
drer og inspi-
rer hende, og 
som hun sta-
dig har kon-
takt med. En 
sådan kontakt 
findes næppe  
i et skolesy-
stem, hvor der 
er en afgrund 
mellem elevens 
stol og lære-
rens kateder, 
og hvor formel 
titel og tiltale-
form er obliga-
torisk.

Natasha al-Hariri, der 
studerer jura på Kø-
benhavns Universitet, 
er medlem af Rådet 
for etniske minoriteter, 
der blandt andet fun-
gerer som rådgiver for 
integrationsministeren. 
Hun har gået på to 
folkeskoler, er praktise-
rende muslim og ivrig 
samfundsdebattør. 
Hun har blandt andet 
forsvaret muslimske 
kvinders ret til at bære 
tørklæde i tv-debatter.

Jeyaranee Baskaran er 
social- og sundhedsassi-

stent og Baskaran Ratnasa-
bapathy træindustriarbejder. Baskaran Rat-
nasabapathy flygtede til Danmark i 1990, 
og blev familiesammenført med Jeyaranee 
Baskaran fem år senere. Banuscha, famili-
ens yngste, går i 9. klasse på Parkskolen i 
Struer. Storesøster Rebecca studerer biotek-
nologi på Københavns Universitet.
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”Tæt kontakt mellem lærere og elever er 
guld værd for udbyttet af at gå i skole, men 
det skal kombineres med naturlig respekt 
for læreren. Det var der omkring den læ-
rer, som jeg knyttede mig til. Hun forstod 
at hygge sig sammen med os, men også at 
trække grænser, når det var nødvendigt. På 
den måde var der både plads til fri snak og 
seriøs læring. Det er måske problemet for 
nogle lærere, at der mangler respekt, og 
det bør skolerne tage alvorligt.”

Hvordan kan de gøre det?
”En af årsagerne til mangel på respekt er 

det sammenstød, der er mellem kulturer. I 
Mellemøsten forventer forældrene, at sko-
len tager sig af en stor del af opdragelsen, 
og at de helst skal blande sig udenom, hvad 
sker inden for skoleporten. Derfor er der 
behov for, at man sætter forældre fra det 
område ind i, hvad der forventes af dem i 
Danmark. Det gælder også for andre foræl-
dre. Det er, som om mange ikke forbereder 
deres børn på at gå i skole,” siger Natasha 
al-Hariri, hvis søn endnu er for ung til at 
tænke på bogstaver og regnestykker.

Hold kurser for forældre
Hold kurser på skolen for nye forældre,  
så de bliver introduceret til, hvad lærere 
og pædagoger forventer af dem og deres 
børn. Fortæl dem om forældremøder og 
lejrskoler, lektier og god opførsel.

Natasha al-Hariri: ”I Libanon er der stor 
prestige forbundet med at være lærer, og 
lærerne bliver ikke sjældent fejret. Det 
kunne man lade sig inspirere af i Danmark. 
Forældre og politikere bør ikke nedgøre 
lærernes faglighed, og de bør stole på læ-
rernes dømmekraft og lære børnene at 
gøre det samme.”

Det er i orden at lade sig inspirere af 
lande, hvor lærere og det at undervise har 
en højere status, men vi bør ikke se lande 
med imponerende faglige resultater som 
forbillede. I Kina for eksempel er eleverne 
superdygtige på nogle områder, men de 
har svært ved mange menneskelige relatio-
ner, og de tænker ikke ud af boksen.

”Børn og unge har brug for at blive 
kloge på mange forskellige områder. Det 
bliver de ikke, hvis de hele tiden presses  
til at opnå resultater og bestå prøver. Der 
skal være plads til, at børn er forskellige  
og til, at de kan opbygge sociale relatio-
ner,” siger den unge jurastuderende. 

 ”Når jeg møder nye danske og 
italienske studerende på universitetet, kan 
de det samme, så selv om man i Danmark 
lægger mere vægt på interaktion og det so-
ciale, ser det ikke ud til at gå over det fag-
lige udnytte. På den måde er det danske sy-
stem sikkert bedst for børnene.”

Som matematiker er Patrizio Mariani vant 
til at skære ind til benet, og det gør han også, 
når man snakker med ham om familiens 
børns skolegang i Danmark, og beder om en 
sammenligning med forholdene i Syditalien, 
hvor både han og hustruen Fulvia Fadini 
kommer fra.

”Vores to ældste piger er henholdsvis 10 
og 8 år, så det er begrænset, hvad vi kender 
til den danske folkeskole, men den adskiller 
sig meget fra den italienske. I Danmark er 
der meget mere fleksibilitet omkring pen-
sum og aktiviteter, og så følges klassen som 
en gruppe. Der lægges meget mindre vægt 

Børn skal møde forskellighed

 Da hendes ældste søn  
begyndte i 1. klasse, var der noget, 
som undrede Suchi Vatsa Jensen. 
Alle elever i klassen var de samme 
som i børnehaveklassen. 

”Mærkeligt,” siger hun. ”I den 
skole, som jeg gik i, var det som re-
gel kun to-tre af eleverne, som man 
kendte fra året før, og det er almin-
deligt i USA. Min mand Lars kunne 
så fortælle, at i Danmark har man 
stamklasser, hvor eleverne er samme, 
det meste af skoleforløbet. Det kan 
der være fordele ved, men så sande-
lig også ulemper.”

Fordelene er først og fremmest 
tryghed, mener den amerikanske 
kvinde med rødder i Indien. Ulem-
perne:

”Lærer børnene at omgås folk, 
som de ikke kender, når de altid er 
sammen med de samme? Spørger 

Suchi Vatsa Jensen. ”Og hvad med 
forældrene? De møder også altid de 
samme, når der er arrangementer i 
klassen. For mig at se ligger det i tråd 
med den måde, danskere er generelt. 
I lukker jer lidt om jer selv, og er ikke 
er særligt nemme at komme i kon-
takt med, hvis man er fremmed. I 
har jeres omgangskreds, og den er 
ikke nem at komme ind i som ny.”

Hendes forældre indvandrede til 
USA fra Indien i forbindelse med, at 
hendes far blev ansat i rumfartsorga-
nisationen NASA. Suchi Vatsa Jensen 
voksede op i et lille samfund i den 
amerikanske sydstat Virginia, hvor 
de fleste mennesker lignede hinan-
den. 

”I min skole var langt de fleste 
hvide, og det var ikke altid sjovt at 
have en anden farve. Derfor går jeg 
meget ind for, at mine børn skal 

Fulvia Fadini og Patrizio Mariani kom til 
Danmark i 2006, og har boet her siden. 
Familien har tre børn, og de to ældste 
går i folkeskole på Frederiksberg, hvor fa-
milien bor. Patrizio Mariani er ansat som 
seniorforsker på DTU´s Centre for Ocean 
Life i Charlottenlund. Fulvia Fadini er kok 
i en vuggestue.

Skolen er altid åben
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Suchi Vatsa Jensen arbejder 
som konsulent i København 
Kommunes Center for 
Afklaring og Beskæftigelse, 
CAB. Hun flyttede til Dan-
mark, efter at have mødt sin 
danske mand, og har boet 
i landet siden 2003. Suchi 
Vatsa Jensen er forblevet 
amerikansk statsborger, 
og er aktiv i Democrats 
Abroad. Hun tog del i 
Barack Obamas valgkam-
pagne i 2008 og 2012.

møde børn med forskellig baggrund i skolen. 
Det gælder etnisk baggrund men også kulturelt 
og socialt. Det er godt at finde ud af, at menne-
sker er forskellige og at lære at trives sammen 
med nogle, der er anderledes.”

Fagligheden er ok
Familien bor på Nørrebro i København, og Råd-
mandsgade Skole, der er kendt for sin store an-
del af elever af anden etnisk herkomst, ligger 
lige i nærheden. Det er Suchi Vatsa Jensen glad 
for. Her kan hendes søn møde et mix af børn 
med baggrund i mange forskellige lande, og det 
faglige er ok.

”Undervisningen er måske ikke kommet så 
langt, som den er på samme klassetrin i USA, 
men hvis vi skulle finde på at flytte til mit hjem-
land, kan vores sønner indhente det ved at få 
privat undervisningshjælp ved siden af. Og jeg 
er ret imponeret over, at de allerede begynder 
at lære engelsk i 1. klasse. Da jeg gik i skole fik vi 

først mulighed for at lære fremmedsprog i 8. 
klasse. Det er ved at blive ændret, fordi der er 
kommet så mange spansktalende amerikanere.”

Det er pudsigt at Danmark har været tidligere 
ude med hensyn til tidlig undervisning i frem-
medsprog, end man er i USA. Det plejer at være 
omvendt, hvilket kan ses i brugen af test, hvor 
Danmark med nogle års forsinkelse er ved at 
indføre lige så mange test, som man bruger i 
USA.

”I min skoletid blev vi testet meget og allerede 
i børnehaveklassen,” siger Suchi Vatsa Jensen. ”I 
3. klasse var der en stor test, som jeg var nervøs 
for i lang tid. Jeg ved ikke om resultatet blev 
brugt til så meget, men den test og andre præ-
gede skolegangen. Test kan være udmærket, 
men de må ikke gennemsyre undervisningen, 
og børn har meget godt af ikke altid at tænke på 
at blive dygtigere, og på at de skal gøre sig pa-
rate til næste test.” 

på hjemmearbejde og lektier. Det er sik-
kert godt. I alt fald brød jeg mig ikke 
særlig meget om at gå i skole, mens vo-
res piger er meget glade for deres skole-
gang, og klager, hvis de går glip af en 
skoledag”, siger Patrizio Mariani, der er 
seniorforsker på Danmarks Tekniske Uni-
versitet, DTU.

De italienske elever har en meget lang 
sommerferie, men før den starter, får de 
hvert år udleveret en lektiebog, som de 
skal igennem, inden skolen begynder 
igen.

”Det lyder dejligt med tre måneders 
ferie, men lektierne hænger hele tiden 
over hovedet, selv om de fleste sikkert 
nøjes med at arbejde som gale de sidste 
par uger,” siger forskeren.

Hr eller Fru lærer
Noget af det første, som familien iagttog, 
da deres ældste datter begyndte i skolen, 

var, at den altid er åben. I løbet af skole-
dagen kan man komme og gå, og det 
samme kan man om eftermiddagen og 
aftenen, hvor der er børn på legeplad-
sen, og hvor der er forskellige aktiviteter 
og møder.

”I Italien bliver porten låst, når bør-
nene er kommet i skole, og der låses 
først op, når de får fri, og resten af døg-
net er der ingen adgang. Måske låser 
man for at holde børnene inde, eller det 
kan være for at undgå, at nogen skal 
komme og tage dem. Men en låst port 
sætter en stemning, og er med til at un-
derstrege den autoritet, der karakterise-
rer det italienske skolesystem,” siger for-
skeren, og hustruen fortsætter:

”I Danmark kalder børnene lærerne 
ved deres fornavn. I Italien er det ”Hr el-
ler Fru lærer”. Det giver respekt, men 
skaber også afstand, og betyder, at der 
ikke er så god kontakt hverken til bør-

nene eller forældrene. Man er begyndt 
at have en mere uformel kontakt mellem 
lærere og elever i Italien, men tingene 
ændres langsomt.”

På børnenes skole bliver der holdt 
børnemøde i klasserne. Det er Fulvia Fa-
dini begejstret for.

”Her kan der snakkes om alt muligt, 
som har med klassen, børnenes indbyr-
des relationer og skolegang at gøre. Alle 
problemer kan tages i opløbet. Det fører 
til bedre sammenhold og et bedre klima. 
I det hele taget er der meget opmærk-
somhed fra skolens side på, at børnene 
trives. Det er vi glade for.” 

Familien Fadini/ Mariani overvejede 
på et tidspunkt at vende tilbage til Ita-
lien, hvor de har venner og slægtninge, 
men børnene protesterede. De er så 
glade for deres kammerater og skole, at 
det ikke er attraktivt at flytte.  

Jan Kaare er freelancejournalist
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DET ER OGSÅ  
BARE DE ELEVER …

Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde 
for mig selv og lade tankerne flyde. Det er der, jeg får evalueret dagen og 
får sat lidt perspektiv på arbejdet. Det er som om, der er højere til loftet, 

når jeg er alene på skolen en stille eftermiddag.

Denne eftermiddag tager mine tanker mig tilbage til 12-pausen og lærerværelset, hvor 
jeg spiste min frokost sammen med nogle af lærerne. 

Snakken faldt på en oplevelse en af dem havde haft tidligere på dagen. Da hun kom 
ned til klassen efter 10-pausen, lignede lokalet et sted, hvor der var faldet en bombe. 
Det flød med papir, bolde, hæfter og overtøj. Hun satte straks klassen i gang med at 
rydde op, og de gik i gang under en del protester. “Jeg kan ikke forstå, at de kan 
holde ud af at leve i det rod”, undrede hun sig. 

Flere af lærerne kunne fortælle lignede historier fra deres klasser, og der bredte sig 
hurtigt en enighed om, at ansvarligheden blandt elever var dalet markant. 

Jeg bad lærerne kigge rundt på lærerværelset. Her flød det med bunker af papir, ta-
sker, kaffekopper, trøjer og jakker. “Hvordan skal eleverne lære at rydde op, når vi, 
der burde være rollemodeller, har et lokale, der ligner et teenageværelse lige inden 
mor eksploderer…?”, spurgte jeg. Min kommentar affødte en del afdæmpet muggeri, 
men så ringede klokken, og lærerne gik ud til deres undervisning. 

Mens jeg sidder og tænker tilbage på dagen, kommer jeg til at kigge rundt på mit eget 
kontor. Bunkerne af papir er temmelig høje, to brugte kaffekopper står på mit bord, og 
min jakke har jeg hængt over min stol i stedet for i garderoben. Jeg tror, vi skal have et 
fælles fokus på oprydning på skolen, og jeg starter med mit eget kontor lige nu.  
 

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

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

En skoleleder skriver her om sine tanker, tro og tvivl om stort  
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen anno 2015.

OM
HVERDAGSLEDELSE
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FOLKESKOLEREFORM
FEM REGIONALE DIALOG- OG UDVIKLINGSMØDER

SAMMEN  
OM AT LEDE  
FOLKESKOLEN

Folkeskolen er på vej ind i en ny tid, og alle aktører har brug 
for hinanden. Forandringsprocesser, kommunikation, pæda-
gogik og faglighed er alle påtrængende temaer. Der er stor 
politisk opmærksomhed på en velfungerende skole, der 
skaber læringsfællesskaber for alle. 
 
Deltag i KL’s regionale dialog- og udviklingsmøder om le-
delse af elevernes læring og trivsel. Her vil du kunne dele 
viden og få konkret inspiration til ny praksis. Samtidig kan 
du drøfte potentialet i en sammenhængende ledelseskæde 
fra politikere til afdelingsledere på folkeskolerne.  
 
Møderne er for skoleledelser og afdelingsledere samt kon-
sulenter og chefer i de kommunale forvaltninger på folke-
skolens område. Prisen for deltagelse er 400 kr. ex moms pr. 
deltager. Tilmeld dig hurtigt, da der er et stort men begræn-
set antal pladser. 

Møderne bliver tilrettelagt i samarbejde med 17 skolelede-
re og skolechefer, Børne- og Kulturchefforeningen og Skole-
lederforeningen. Møderne er støttet af A. P. Møller Fonden.

Møderne afholdes kl. 09.30-15.30 fem forskellige steder i 
landet på nedenstående dage: 

 • 27. oktober 2015 Radisson Blu Hotel & Conference  
Center, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg 

 • 29. oktober 2015 Roskilde Kongres- & Idrætscenter, 
Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

 • 3. november 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center, 
Europa Plads 4, 9000 Aalborg

 • 4. november 2015 Centralværkstedet,  
Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

 • 10. november 2015 Dalum Landbrugsskole,  
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Du kan tilmelde dig og læse mere her  
www.kl.dk/fagligledelse. 

Få redskaber og konkret inspiration til ny handling. Styrk skoleledelsen  
og kvalificer omstillingsprocesserne
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 Det er et  
ledelses-

værktøj for såvel  
skolelederne som 
forvaltningen. Ved  
at inddrage skole- 
lederne og deres  
faglighed opnår vi 
kvalitet i proces og i 
resultater. Samtidig 
er de forpligtede til 
at være  loyale over-
for de beslutninger 
der er taget 

Sus Emmery, centerchef for skoler  
og dagtilbud, Fredensborg Kommune 

Med master- 
planen har 

vi fået en samlet 
plan for implemen-
teringen af refor-
men, udviklingen  
af den læringsmål-
styrede undervis-
ning, inklusion,  
vores arbejdsmiljø 
m.m.

Lars Nyborg, formand for skolelederne  
i Fredensborg Kommune, HB
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 Det er lettere at spise en elefant bid 
for bid. Således også med skolereformen og imple-
menteringen af dens mange nyskabelser, der på 
mange skoler er en stor mundfuld. Så store foran-
dringer sker ikke over-night. Det kræver tid og flid 
at forandre folkeskolen.

I Fredensborg Kommune har man grebet opgaven 
metodisk an og har lavet en ’masterplan’ for, hvor-
dan skolereformen skal indføres etapevis frem til 
2020. Naturligvis så loven hele tiden overholdes, 
men også så der er lagt en række prioriteringer ind i 
form af en detaljeret tids- og handleplan for den 
proces, skolerne skal gennemgå.

På den måde bliver det muligt at fokusere på en-
kelte elementer i reformen. Man får nu et bedre 
overblik over, hvem der gør hvad hvornår, hvilket 
giver ro på skolerne og tryghed blandt skolens bru-
gere. Ja, hele vejen rundt blandt ansatte og skolele-
dere, elever og forældre samt forvaltning og politi-
kere.

Ro, retning og rækkefølge 
Reformen, nye måder at organisere arbejdet på, in-
klusion, strukturændringer i skoledagen etc. udgør 
en til tider giftig cocktail af spørgsmål, utryghed og 
kritik. Ikke mindst for skoleledelserne, der sidder 
midt i det hele med ansvaret og et meget stort ar-

bejdspres. Det var baggrunden for, at Lars Nyborg, 
formand for den lokale skolelederforening og med-
lem af HB, for et års tid siden ringede til centerchef 
for skoler og dagtilbud Sus Emmery.

”Jeg var bekymret. Selv om vi i kommunen alle-
rede inden reformen trådte i kraft har været på for-
kant med det, der skulle sættes i gang, og meget 
fungerede, var det svært for os som ledere og for 
lærerne at levere den kvalitet, vi synes man skal. 
Faktisk var det  alvorligt ved at gå den gale vej, men 
heldigvis har vi et så godt samarbejde med forvalt-
ningen, at der blev lyttet og fulgt op med det 
samme”, siger Lars Nyborg.

Det blev startskuddet til at udvikle en masterplan 
for, hvordan Fredensborgs skoler forandres og til-
passes de nye mål med en plan, der gør det muligt 
at fokusere på enkelte elementer ad gangen samt få 
udviklet og forankret en faglighed på de forskellige 
områder. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde 
mellem forvaltningen og skolelederne, er ’trykprø-
vet’ i samarbejdsudvalg og relevante fora, ligesom 
den stedlige lærerkreds er hørt og har givet input. 
Det faldt i øvrigt sammen med, at kommunen og læ-
rerne har indgået en ny samarbejdsaftale 2015 om 
lærernes  arbejdstid.

Centerchef for Skole og dagtilbud Sus Emmery: 
”Man kan ikke gøre alting lige godt på én gang. Og 

MASTER  
I FORANDRING
MED EN 2020-PLAN HAR SKOLEVÆSENET I FREDENSBORG LAGT LINJERNE 

FOR IMPLEMENTERINGEN AF SKOLEREFORMEN. HER TYDELIGGØRES DE 

MÅL, DER SKAL NÅS, OG DER SÆTTES TID PÅ, HVORNÅR DET SKER. PÅ EN 

MÅDE, DER FORPLIGTER INDADTIL OG OVERBEVISER UDADTIL … 

Af Michael Diepeveen • Foto: Jacob Nielsen
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det det der var vigtigt, at vi i forvalt-
ningen anerkendte frustrationerne. 
Så i første omgang samlede vi le-
dere, TR, AMR og forvaltning til et 
fælles møde, hvor alle parter com-
mittede sig. Ikke bare til at hjælpe 
hinanden med at få de nye elemen-
ter i reformen til at fungere, men få 
præciseret, hvordan det skulle ske, 
ligesom hver skole fik lavet en hand-
leplan.” 

Man arbejdede på at finde et fæl-
les billede og et fælles sprog om af 
reformen. Det mundede ud i flere 
møder og en række mindre arbejds-
grupper, der har identificeret pro-
blemer og pindet ud i hvilken ræk-
kefølge de skal løses. Som kronen 

på værket blev der nedsat en ma-
stergruppe bestående af de øverste 
skoleledere og chefen for skoler og 
dagtilbud.

”Det er et fælles projekt, hvor alle 
skal kunne føle og tage et medan-
svar med respekt for de autoritets-
relationer, der er. Som ledere har vi 
hovedansvaret og skal holde hove-
det koldt. Men vi har også ansvar 
for at få skabt energi og motivation, 
for at der er et godt arbejdsmiljø, 
hvor alle kan bidrage med deres 
bud på løsninger, sparring og vi-
densdeling”, siger Lars Nyborg.

Masterplanen giver angiveligt 
også mulighed for at gøre arbejdet 
mere effektivt. Fredensborg Kom-

SÆRLIGE  
FOKUS 
IMPLEMENTERINGEN AF SKOLEREFORM  
I FREDENSBORG KOMMUNE
 

SKOLEÅRET 14/15:
Alle elementer implementeres, så loven overholdes.
Kompetenceudvikling: Linjefag i matematik, læ-
ringsvejledere år 1, inspiration Design og Hånd-
værk Særligt fokus:  
Organisering og struktur, Nye Fælles Mål, Lærings-
målstyret undervisning, Åben skole

SKOLEÅRET 15/16:
Kompetenceudvikling: Uddannelse  
af lærings vejledere år 2. De arbejder med inklusion, 
trivsel og klasseledelse.
Linjefag i samfundsfag/kristendom/ 
historie, kompetenceudvikling af  
pædagoger, digitale læringsmidler i skolerne. Ud-
dannelse i design og håndværk.
Særligt fokus: Læringsmålstyret undervisning, IT-
understøttelse af lærings forløb og videndeling, un-
derstøttende undervisning, bevægelse, fornyet
fokus på trivsel og klasseledelse i hele perioden.
Særligt fagligt fokus: matematik,  
læsning

SKOLEÅRET 16/17:
Kompetenceudvikling: Linjefag samfundsfag/ 
kristendom/historie. Læringsvejledere etablerer 
kompetenceudvikling på  
skolerne (aktionslæring)
Særligt fokus: Læringsmålstyret undervisning,  
understøttende undervisning, en varieret skoledag 
(det praktiske element), teamsamarbejde, kontakt-
lærerordning, undervisningsdifferentiering som led 
i læringsvejledernes arbejde på skolen.
Særligt fagligt fokus: matematik  
(fortsat), læsning, samfundsfag/ 
kristendom/historie

SKOLEÅRET 17/18:
Kompetenceudvikling: Linjefag naturfag
Særligt fokus: Mål for den enkelte elev, en varieret 
skoledag, faglig fordybelse/lektiecafé, undervis-
ningsdifferentiering, teamsamarbejde
Særligt fagligt fokus: læsning, samfundsfag/ 
kristendom/historie

SKOLEÅRET 18/19:
Kompetenceudvikling: Linjefag naturfag
Særligt fokus: Faglig fordybelse/lektiecafé, under-
visningsdifferentiering
Særligt fagligt fokus: naturfag
(fysik/kemi/natur og teknologi/biologi, geografi)

SKOLEÅRET 19/20:
Kompetenceudvikling: Planlægges på baggrund af 
behov
Særligt fokus: a Planlægges på baggrund af behov
Særligt fagligt fokus: naturfag
(fysik/kemi/natur og teknologi/biologi, geografi)
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mune er som andre kommuner stærkt 
presset økonomisk, samtidig med at im-
plementeringen af reformen ikke lige-
frem har givet mindre at lave. Planen 
lægger op til, at der i hele skolevæsenet 
skal laves fælles eksemplariske undervis-
ningsforløb, som på sigt skal kanonise-
res, så skolerne videndeler og genbruger 
måder at indrette og organisere sig på. 

”Vi kan ikke klage over vores ledelses-
vilkår i Fredensborg. For der er forstå-
else for behovet for ledelse og vi har en 
god dialog opad i systemet. Men vi må 
erkende, at der ikke bliver flere resurser, 
så det er min forventning, at det sty-
ringsredskab planen er, også giver kon-
krete gevinster”, siger Lars Nyborg. 

Uddeles til ansatte og forældre 
Fredensborgs nye masterplan er en køre-
plan for hele kommunens skolevæsen, 
men er ikke mindst et bevidst kommuni-
kationstiltag. Det er et signal til lærerne 
og alle medarbejdere om, at kommunen 
er opmærksom på, at de arbejder hårdt, 
og at man tager meldingerne om arbejds-
presset alvorligt. Og så er det et signal til 
omverdenen, her særligt forældrene om, 

at man forstår, at de ønsker information 
om, hvad der sker.

”Vi ønsker at synliggøre for alle inte-
ressenter, hvad det er vi laver i skolen. 
At give indsigt i processerne og skabe 
tryghed og ro, og samtidig invitere til 
dialog. Det handler om åbenhed, men 
også om at fortælle om det vi laver, så 
det er forståeligt. Lange rapporter du’r 
ikke, det skal være enkelt og overskue-
ligt”, fortæller Sus Emmery.

Initiativet er blevet godt modtaget. 
Først og fremmest af politikerne, hvor 
masterplanen og kommunikationen af 
den i foråret blev godkendt af et enigt 
børne- og skoleudvalg. Her var der til-
fredshed med, at planen beskriver, hvor-
dan skolerne kommer vejen rundt med 
hensyn til implementering af reformen, 
at kompetenceudviklingen er sat i system, 
og at der sættes spot på fag, hvor der sær-
ligt skal arbejdes med at styrke elevernes 
udbytte af undervisningen.

Masterplanen er bindende for sko-
lerne, og der udarbejdes kommunale 
mål for de enkelte områder, som alle 
skoler skal leve op til. Ønsker skolerne at 
sætte turbo på implementering/udvikling 

af et område, står det dem frit for, så 
længe de følger planen. Samtidig var det 
en politisk anerkendelse af, at ting tager 
tid, og at ledelse og medarbejdere skal 
have tid til arbejdet. Og endelig tilfreds-
hed med det udadvendte perspektiv 
over for borgere, forældre og … vælgere. 
Politikere har også brug for ro.

Masterplanen har nu fået form som en 
pjece til samtlige ansatte, hvor den har 
fået en god modtagelse – og skal så ud  
til forældrene. I pjecen er de mange-
mange planlægningsmøder og arbejdsti-
mer blevet kogt ned til bare 4 sider A4 
med gode billeder og godt med luft. Det 
er flot lavet og frem for alt enkelt og 
overskueligt. Det giver indtryk af, at der 
er styr på processen. Planen løber frem 
til 2020, hvor reformen forventes fuldt 
indfaset. 

Michael Diepeveen er redaktør

FLERÅRIG MASTERPLAN FOR IMPLEMENTERING AF SKOLEREFORMEN I FREDENSBORG KOMMUNE

MASTERPLAN FORÅR 2015 
efterår

2015 
forår

2016 
efterår

2016 
forår

2017 
efterår

2017 
forår

2018 
efterår

2018 
forår

2019 
efterår

2019 
forår

2020

Organisering og struktur

Nye fælles mål

Læringsmålstyret undervisning

Mål for den enkelte elev

Åben Skole

Læringsforløb med IT

Bevægelse

Understøttende undervisning

En varieret skoledag

Teamsamarbejde

Kontaktlærerordning

Faglig fordybelse/lektiecafé

Undervisningsdifferentiering

Trivsel og klasseledelse

Hent hele masterplanen på fredensborg.dk > ennyfolkeskole
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SLIP  
UD AF  

IDEALFÆLDEN
NÅR VI EFTERSTRÆBER IDEALET AF DEN IDEELLE OG ETISKE LEDER, KAN DET 

ENDE MED, AT VI FORSKYDER OS SELV SOM MENNESKE. EN SÅDAN DEKOBLING 

AF SELVET KAN MEDFØRE STRESS OG UDBRÆNDTHED. LÆS HER, HVORDAN DU 

KAN FINDE TILBAGE OG FØRST VÆRE MENNESKE OG DERNÆST LEDER.

Af Cecilie Haldbo Gredal

 Har du travlt? Er du hele ti-
den på vej og tænker ”om lidt bliver det 
bedre, jeg skal bare liiige … først”…?

Lægger du hele tiden flere opgaver på 
og tager mere og mere ansvar? Er du 
holdt op med at lytte til din mavefor-
nemmelse i dit lederskab og i dit liv? Ved 
du ikke helt, hvad din vision er længere? 
Føler du en indre uro og stress over om 
nogen skulle afsløre dig i ”dit bluf”? Er 
du i tvivl om hvad din passion er? Hvis 
du kan svare ja til bare et af ovenstående 
spørgsmål, er der en stor sandsynlighed 
for, at du er fanget i det, jeg kalder ’ide-
alfælden’.

Selv gik jeg ned med en overbelast-
ningsreaktion for et år siden, og var 
længe om at blive stressfri. Men det var 
jo ikke alene systemet, der gjorde mig 
syg af stress, det var i langt højere grad 
min selvskabte og delvist også kultur-
skabte ide om at ville, skulle, burde og 
kunne gøre alt ideelt. Og jeg var fastlåst i 
den måde at forstå mig selv i verden på. 
Da jeg først fik øje på det, og ændrede 

min forståelse af mig selv i verden, så  
gik det til gengæld hurtigt med at blive 
stærk og robust igen, faktisk er jeg 
endnu stærkere end før, fordi jeg ved 
hvad jeg vil, kender min passion og re-
spekterer mine grænser.

Mit sigte med denne artikel er ikke at 
skrive om, hvordan den ideelle leder le-
der, det er der masser af i dette blad.  
Mit sigte er i stedet at give bud på, hvor-
dan du som leder leder uden at ”over-
leve” og overforbruge dig selv – uden at 
du hele tiden skal mobilisere energi. I 
stedet skal du leve og bruge dig selv – så 
du genererer energi og får dit overskud 
tilbage, og jeg tipper også, at du får 
større følgeskab, fordi dine medarbej-
dere bedre kan mærke dig og ved, hvad 
du står for som leder og som menneske.

Idealfælden 
Idealfælden er et begreb, jeg har udvik-
let på min rejse fra stressramt til frisat. 
Idealfælden illustrerer, hvordan vi knok-
ler for at leve op til vores idealer, uden 

egentlig at vide, om det overhovedet er 
det rigtige for os, vi har bare en formod-
ning om, at det bliver meget bedre lige 
om lidt, og så bliver problemerne løst. 
Men når vi så bøvler med det, og det 
ikke bliver bedre eller den følelse, som vi 
havde regnet med ville komme udebli-
ver, så problemløser vi ved at erstatte 
idealet med et nyt, som vi så også føler 
os utilstrækkelige i kampen for at nå …

Det er det, jeg kalder idealfælden. Det 
er skruen uden ende. Vi knokler hele ti-
den for at nå noget – være noget, mener 
at løsningen ligger uden for os selv, at 
det bliver anderledes og bedre i morgen … 
det gør det bare ikke, når vi problemlø-
ser sådan. Hvis du tror det, så hop over 
resten af denne artikel. Når vi har ideal-
fældens fedtede briller på, stræber vi ef-
ter det perfekte, og vi forvrænger vores 
bedømmelsesevne ved at tro, at svaret 
ligger i fremtiden og at løsningen ligger i 
at blive mere effektive, opnå bedre yde-
evne med den bivirkning, at vi tror det 
er os der er noget galt med, jf. figur 1.
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Det, som du måske ikke forestiller dig, 
er, at du har alle forudsætninger for at 
gøre noget ved det. Det kræver ikke, at 
du ændrer dig, og yder mere. Men det 
kræver, at du holder op med at problem-
løse ved at give dig selv nye idealer, og i 
stedet finder dine egne. At du holder op 
med at være optaget af, hvad andre sy-
nes, er det rigtige og i stedet finder dit 
eget ståsted, der hvor det giver mening 
for dig, og det gælder såvel i dit eget liv 
som i dit lederskab. Kun på den måde 
kan du få sunde idealer, der nærer dig 
og gør dig robust.

Den ideelle leder
Det samme gør sig gældende i skole- 
ledelse. Fortæller vi kun de gode histo-
rier, går fra møder med ondt i maven i 
forhold til ting vi ikke får gjort eller dår-
lige resultater, mens vi hæfter os ved alt 
det de andre gør i deres fremstilling af  
et glansbillede … eller er vi nysgerrige  
på hvor den største udvikling har været? 
Hvad der gjorde sig gældende for den og 

bruger det som afsæt for den næste ud-
vikling.

Vi sammenligner os med andre i ste-
det for at undersøge vores egne suc-
ceser, og det er en skam, fordi det er her 
der er guld og genveje gemt. Alt for 
mange ledere føler sig, med god grund, 
presset af hele tiden at skulle yde mere, 
at skulle skrue op og have en fornem-
melse af at det man har gjort er værdi-
løst, for nu er det det noget andet der 
gælder – det nye … Men hey, pointen er, 
at når vi er sluppet ud af idealfælden så 
holder vi også op med at skrotte det, 
som vi allerede har gjort, der virker. Vi 
danner synteser i stedet for. 

Vejen ud af fælden
Så hvis vi endelig skal tale om et ideal, 
må det være netop det. At vi er nærvæ-
rende og justerer os i forhold til os selv, 
vores rolle og opgaverne, fordi vi ved, 
hvem vi er, hvad vi vil, og hvad der er 
væsentligt. At vi erkender at idealet om 
at det bliver bedre om lidt er en illusion 

og derfor holder op med at tro, at alt på 
et tidspunkt bliver godt. Som Greg An-
derson1 siger: ”The joy is in the journey, 
not the destination”. Vi har ofte ikke 
magt til at ændre omstændighederne, 
men når vi ændrer vores tanker om dem 
og vores forventninger til det der skal 
ske, og tager styring på det, som vi rent 
faktisk kan gøre noget ved, så har vi mu-
lighed for at beholde vores integritet og 
forblive intakte, og det skaber en ny vir-
kelighed, som vi kan trives i. 

En sådan bevægelse kræver, at vi gen-
opdager, at vi først og fremmest er men-
neske og dernæst leder2 – og det bedste 
er, at det vil gøre en skelsættende positiv 
forskel for hele organisationen. Kirstine 
Andersens3 pointe om den etiske leder, 
er den teori, der har gjort størst indtryk 
på mig som menneske og leder. Idet jeg 
altid har vidst at lederskab for mig hand-
ler om at være autentisk og ægte, og 
træffe de beslutninger der er brug for. 
Men jeg fik et problem hen ad vejen, 
fordi jeg i kampens hede blev fanget ind 

FIGUR 1: 
Idealfælden –  
eller skruen uden ende.
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i min egen idealfælde. I min iver for at 
være en etisk leder og gøre det ”rigtige 
og nødvendige” kom jeg til kun at have 
fokus på organisationens behov.

Jeg kom til at dekoble mig selv, over-
skride mine egne behov i en grad, så jeg 
til sidst slet ikke kunne mærke mig selv, 
jf. figur 2. Mit fokus lå udelukkende på 
min rolle som leder og min opgave, jeg 
tog mere og mere ansvar på mig, løb 
stærkere, overpræsterede og overfor-
brugte mig selv, og aldrig havde jeg ro i 
maven, jeg troede, at jeg var svag og en 
taber. Jeg ønsker derfor at sætte spot på, 
hvad det gør ved os som mennesker, når 
vi tror, at vores rolle er vores identitet – 
og vi tror at løsningen er, at vi skal æn-

dre os, knokle hårdere, holde ud og 
holde igen – med håbet om, at lige om 
lidt letter det. Men hvem er det vi nar-
rer? Og hvem betaler prisen? 

Tid og energi 
I skolelederjobbet er det naturligvis in-
diskutabelt at skulle arbejde mod de 
mål, der nu engang er lovbestemt, samt 
at gøre det indenfor de rammer der nu 
engang er bevilget. 

Men så kommer der alt muligt andet 
ind over, som der også skal tages stilling 
til og handles på. Og hvis vi leder ved 
kun at reagere på alt det der kommer, så 
kan vi arbejde non stop uden måske rent 
faktisk at bevæge os i den retning og i 

den fart vi gerne vil. Bevægelsen og mo-
tivationen er nødt til at komme indefra, 
så vi i stedet agerer i forhold til vores in-
dre kompas. Vi er nødt til at træffe be-
vidste og kloge valg, og vi er nødt til at 
reflektere over, om vi træffer de rigtige 
beslutninger i forhold til opgaven, men 
også i forhold til os selv og den adfærd vi 
har. 

Mener jeg så, at vi skal holde op med 
at have høje ambitioner? At der ikke fin-
des noget, som er bedre end andet? Nej 
selvfølgelig ikke! Men jeg mener, at det 
er en blindgyde at tro, at vi er meget 
bedre hvis vi laver rigtig meget om på 
samme tid. Jeg tænker at en skoleleders 
fornemste opgave i disse år er at trække 

FIGUR 2: 
Dekobling af den personlige  
identitet medfører udbrændthed 
og stress. En leder må koble  
til sin essens og passion, adfærd 
og opgave. Gå fra A til B.
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tempo ud, og i stedet tilføre energi og 
passion, og ikke mindst hjælpe alle de 
lærere, der har mistet deres gnist, gejst 
og meningen med det hele.

Når vi søsætter otte projekter på en 
gang, som det af flere grunde er virkelig-
hed mange steder, så er det aldeles umu-
ligt at vide, hvilke der lykkes, hvilken ef-
fekt de får. Forskning har påvist, at der 
kan monitoreres effekt af tre forskellige 
udviklingsprojekter på en gang. Ellers  
er det bare mere – ikke nødvendigvis 
bedre, reelt ved vi det ikke, og er det 
ikke for skrøbeligt at basere vores orga-
nisationsudvikling på?

Min pointe er derfor, at ledelsen skal 
starte med sig selv. Blive kloge på, hvor 
vi falder i Idealfælden, så hele organisati-
onen ikke trækkes rundt i det. Vi skal 
blive kloge på, hvad vi gør der lykkes og 
hvor vi står i vejen for os selv og organi-
sationens succes. Bruger vi vores energi 
på det væsentlige, når alt synes vigtigt? 

Vejen til succes
Jim Collins4 skriver i sin bog ”Good to 
great”, ”der er baseret på et omfattende 
studie af, hvad der kendetegner de virk-
somheder, der har løftet sig fra at være 
gode til fantastiske. Et af de særlige ken-
detegn er: ”At virksomhederne ikke over-
vejende fokuserede på hvad de skulle 
gøre for at blive fantastiske – de fokuse-
rede bare i lige så høj grad på, hvad de 
ikke skulle gøre, og hvad de skulle holde 
op med at gøre”. Det har altså afgørende 
betydning, at vi er undersøgende i for-
hold til vores praksis og ikke kun holder 
øjnene stift på målet og idealet. 

Skriveborde skal ikke kun tilklistres af 
gule to-do lapper – men eksamineres 
grundigt og der skal luges ud i dem – der 
skal not to-do på banen. Det er min erfa-
ring at netop dette aspekt af udviklingen 
ofte overses og nedprioriteres, fordi vi 
bliver grebet af hverdag, brandslukning, 
ja du kender møllen til hudløshed… 

Men når ledelsen ikke får prioriteret 

ordentligt, så forplanter det sig i organi-
sationen, og skaber stress og udbrændt-
hed. Skal vi det oveni kan du så spørge? 
Nej det skal I gøre i forbindelse med stra-
tegiarbejdet, og der skal vedvarende hol-
des hinanden fast på det i teamet, og in-
vitere personalet med i processen. Fx 
således: ”Vi har brug for jer, vi i ledelsen 
vil aldrig komme i hus med denne op-
gave uden jer. Lad os sammen hjælpe 
hinanden til at blive kloge på, hvad der 
virker og ikke virker i forhold til at nå 
målet. Lad os være nysgerrige på hvad vi 
skal begynde på, gøre mere af, gøre min-
dre af og stoppe med og lad os sætte os 
for at håndhæve det i fællesskab”. 

På den måde skabes der en kultur, der 
vil være selvreflekterende i forhold til ef-
fekt, og hvor det er en nødvendighed, at 
vi lyser på hinandens blinde pletter i for-
beredelsen, opgaveudførslen og evalue-
ringen. Der skal altså bruges lige så me-
get energi på at afplementere som at 
implementere, det skal insisterende 

FIGUR 3: 
Afplementering er lige så 
vigtig som implementering.
Afvæbn afmagten.
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øverst på dagsordenen, og når det så går 
galt, så lærer vi af det, vi kan det ikke 
endnu, men vi kan lære det, jf. figur 3.

At genfinde sig selv
Så hvordan genfinder man sin passion og 
sig selv og får øget følgeskab? 

At kunne få andre til at følge sig kræ-
ver, at man har en idé, en vision, at de 
kan mærke en. Følgeskab er ikke noget 
vi køber os til ved lønchekken. Sådan 
fungerer vi mennesker ikke. Ved du hvad 
din idé er? Hvad du er passioneret om-
kring både personligt og arbejdsmæs-
sigt? Måske føler du, at der ikke er tid til 
at være passioneret og forfølge egne 
idéer oven i alle de mål, rammer, ret-
ningsliner og love der skal opfyldes. Men 
passer det? 

Når vi gør det, som vi er passionerede 
omkring, så glider andre ting lettere, og 
de sættes i perspektiv i forhold til hvad 
der er væsentligst. Jeg vil gerne opfordre 
til, at vi bruger tid på, hvem vi er som 
menneske og genfinde vores passioner. 
Jeg har gennem mit arbejde med Passi-
onstesten set, hvilken forandring det gør 
ved mennesker pludselig at få klarhed 
over hvad vi er passionerede omkring 
både privat og i forhold til vores arbejde. 
At prioritere og lade noget ligge. For når 
vi ved, at vi løser de vigtigste opgaver 
først, så er der en helt anden energi til at 
løse resten. 

De resultater jeg oplever er bemærkel-
sesværdige. Der er tale om menneskelig 
transformation og energifrigivelse idet al 
tvivl slippes, og der findes retning og 
mærkes mening. Vi holder op med at 
skulle generere energi, fordi den kom-
mer indefra af sig selv.

Vejen til mere energi
Nøglen til at få mere ud af vores tid og få 
bedre resultater er altså at fokusere på, 
hvad der giver os energi. Det handler 
om, at der skal tankes energi op, før det 
kan blive brugt. Find ud af hvad dine 
passioner er, såvel privat som i dit ar-
bejdsliv og sørg for at forfølge dem og 
give dem tid og energi. Prioriter at være 
menneske med de interesser og forkær-
ligheder du nu engang har, udlev dine 
passioner og drømme, så du sørger for 

at der er energi nok til de opgaver, der 
er krævende, eller som du skal have sat 
flueben ved, og ikke mindst så få styr på 
det som du ikke skal lave - aflær dig va-
ner og arbejdsgange, der ikke i tilstræk-
kelig høj grad generer de resultater du 
prioriterer at nå.

Der findes flere rutiner du kan inte-
grere i din arbejdsdag, som helt naturligt 
vil holde din energi og tilfredsstillelse 
oppe, således at din produktivitet og me-
ningsfuldhed øges. Men en ting er, at du 
læser det nu, det virker først når du rent 
faktisk gør det. Og det kræver vedhol-
denhed og fokus at ændre vaner.

Derfor kan være en rigtig god idé at 
have følgeskab af en, der hjælper dig og 
teamet med at finde passionerne, imple-
mentere gode rutiner, fastholde når det 
bliver svært og justere når det er påkræ-
vet. Det kræver fokus og vedholdenhed 
at ændre mindset og vaner, men det kan 
i den grad lade sig gøre, det er bare min 
erfaring, at vi sjældent kommer helt i 
mål selv, vi falder tilbage i det kendte, vi 
har brug for følgeskab, spejling og én til 
at lyse på vores blinde pletter og vores 
begrænsende overbevisninger.

At afvæbne afmagten
Slutteligt vil jeg henføre til Ole Fogh Kir-
kebys5 pointe om, at det bedste værn 
mod afmagt er at erkende den, idet den 
dermed mister magten over os. Men når 
man som leder er den, der sidder øverst 
og skal have alle strenge til at spille sam-
men bedre, hurtigere og billigere, så 
kræver det sin leder bare at give op. Me-
ner jeg dermed, at du skal smide tøjlerne 
og løbe skrigende bort? Nej, men jeg me-
ner, at når vi leder i modernitetens hy-
perkompleksitet er det utopisk at tro, at 
vi på noget tidspunkt har kontrol over 
det hele, og det kan være ganske vigtigt 
at erkende, at det får vi aldrig. 

Hvad virker?
Så hvad har alt dette at gøre med Ideal-
fælden? Jo, vi er fanget ind når vi tror, at 
vi skal problemløse ved at gøre noget 
helt andet, at opsætte nye idealer, i ste-
det for at grave i det guld vi allerede har. 
Lad os lære af hvad der lykkes, hvorfor 
og hvordan vi bruger hinanden bedst. El-

lers så bliver konsekvensen, at alle bliver 
tabere, nogle bluffer sig mere igennem 
det end andre, eller har tillært sig en me-
tode til at kunne udholde sin egen util-
strækkelighed, mens andre, som jeg selv 
må kapitulere.

Vi gives, så vidt jeg ved, kun et liv. Det 
er nu! Hvis vi som troværdige voksne skal 
kunne være rollemodeller for den kom-
mende generation, i forhold til at kunne 
navigere i accelererende kompleksitet så 
må vi starte med os selv. Og når lederen 
går forrest, så ved jeg, at det vil forplante 
sig hele vejen igennem organisationen og 
ud. Jeg glæder mig allerede! 

Cecilie Haldbo Gredal, 40 år, lærer, afdelingsleder og  
souschef i folkeskolen. Diplom i ledelse og certificeret  

”PassionTest Facilitator. Nu eget firma Cecilie Gredal”,  
hvor hun arbejder som foredragsholder, mentor,  

forandringsfacilitator i form af coaching, ledelse, læring,  
udvikling, konflikthåndtering, strategi- og relationsarbejde.  

Læs mere på www.ceciliegredal.dk,  
mail: kontakt@ceciliegredal.dk.
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ARBEJDET  
MED MÅL SKAL 
FASTHOLDES
Af Bodil Nielsen  •  Illustration Otto Dickmeiss

SKOLEREFORMEN HAR SAT MÅL OG LÆRING I FOKUS. LÆRERNE SKAL GØRE DE 

NYE FÆLLES MÅL TIL EN DEL AF HVERDAGENS PRAKSIS, OG DET, DER FØR VAR 

UNDERFORSTÅEDE MÅL, SKAL LÆREREN GØRE TIL TYDELIGE MÅL FOR, HVAD 

ELEVERNE SKAL LÆRE. I DEN OMSTILLINGSPROCES ER STØTTE FRA DEN 

PÆDAGOGISKE LEDELSE AF STOR BETYDNING.

 Det er ikke nyt, at lærere sig-
ter mod, at eleverne lærer noget, men 
det har hidtil været manges praksis, at 
det, man beskrev i planer og talte med 
eleverne om, var, hvilke emner de skulle 
arbejde med, og hvad de skulle lave. 
Hvad eleverne skulle lære, var ofte un-
derforstået.

Der har været rigtig meget fornuftig 
undervisning alligevel og mange gode 
oplevelser for eleverne, men som forsk-
ningen viser: flere kan lære mere, hvis 
det er tydeligt for eleverne, hvordan læ-

ringsmål, aktiviteter og evaluering hæn-
ger sammen. Derfor giver det mening, at 
lærere nu omstiller fra at have underfor-
ståede læringsmål til at formulere og 
bruge tydelige læringsmål. 

Fra emner og aktiviteter til 
læringsmål
Denne omstilling er en proces med flere 
skridt undervejs. Man kommer let til i 
første omgang at formulere brede og 
dermed uklare mål, for man ved jo godt, 
hvad man selv mener. I næste omgang 

kan man blive mere tydelig. Der skal tid 
til at øve sig i en periode, gerne sammen 
med kolleger, men når brug af tydelige 
læringsmål er blevet en del af hverda-
gens praksis, kan det til gengæld blive en 
lettelse i lærerens arbejde. 

Fra mit arbejde som konsulent og un-
derviser på kurser om Fælles Mål og læ-
ringsmål på en del skoler ved jeg, at 
mange lærere er godt i gang, men også, 
at de er presset på forberedelsestid, og 
at det giver behov for støtte. Det kan 
være godt at sætte arbejdet med nye 
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Fælles Mål og læringsmål i gang med 
nogle kursuseftermiddage, men der vil 
også derefter være brug for den pædago-
giske ledelses støtte til at fastholde og 
udvikle arbejdet med læringsmål og Fæl-
les Mål. Det kan blandt andet ske ved, at 
ledelsen med mellemrum observerer un-
dervisning eller ser eksempler på planer 
og evalueringer, og indgår i dialog med 
lærerne om, hvordan Fælles Mål her er 
omsat til læringsmål, og hvordan læ-
ringsmålene er brugt i praksis. Med ek-
semplerne som fælles udgangspunkt kan 

ledelsen støtte lærerne i at finde frem til, 
hvor der allerede er en god udvikling i 
gang, hvor der er brug for at udvikle 
yderligere, og hvordan det kan gøres 
trods tidspresset forberedelse. 

Begrebet målstyret undervisning 
I en tid med omstillinger kan der indi-
mellem opstå diskussion af, om man nu 
også skal lave det og det om, blandt an-
det er der for tiden nogle, der drøfter, 
hvordan det med målstyring hænger 
sammen med lærerens frihed til at vælge 

metode. Mange lærere ser brug af tyde-
lige læringsmål som en vej til at styrke 
både elevers læring og deres egen pro-
fessionalisme, men nogle stiller spørgs-
målstegn ved, om man overhovedet be-
høver det med målstyret undervisning. 
Er målstyret undervisning ikke en særlig 
metode, som den enkelte lærer kan 
vælge eller vælge fra? Når den diskussion 
opstår, er der behov for, at ledelsen på 
den enkelte skole sammen med vejle-
dere og lærere afklarer, hvordan man 
der opfatter begreberne mål og metode. 

plenum – okt 2015 43



Det følgende er et bud på overvejelser, 
der kan indgå i afklaringen:

 Der er masser af aktiviteter, man kan 
lære noget af, uden at det er undervis-
ning. Børn lærer af lege, af hinanden, af 
at iagttage de voksne osv., men det er 
ikke alene af den grund undervisning. 
Det er undervisning, når en underviser 
bevidst har tilrettelagt aktiviteter med 
det som mål, at elever lærer noget be-
stemt, altså når målene for læring er sty-
rende for valget af aktiviteter. Sådan set 
kan man vel sige, at begrebet ’målstyret 
undervisning’ er dobbeltkonfekt. Under-
visning er netop styret af mål for, hvad 
nogen skal sigte mod at lære, ellers er 
det ikke undervisning. 

Men det er et problem, hvis nogen op-
fatter det sådan, at det at have tydelige 
mål absolut skal forbindes med, at lære-
ren bruger nogle bestemte metoder. Så-
dan er det ikke. Det kan være, at nogen 
for tiden fremhæver bestemte metoder 
som de bedste – ligesom man på andre 
tidspunkter har fremhævet andre meto-
der som de bedste – men læreren kan 
stadig vælge mellem en stor mangfoldig-
hed af metoder som veje til målene. Læ-
reren har både frihed til og ansvar for at 
vælge de metoder, som han antager vil 
hjælpe de konkrete elever til at nå så 
langt som muligt i retning af målene. Det 
gælder uanset om læringsmål er under-
forståede eller formuleret tydeligt for 
eleverne. 

Forskellig vægt på Fælles Mål
Det næste spørgsmål er så, hvilke mål 
undervisningen skal styre mod, og her 
er svaret læringsmål omsat fra FM’s mål-
par. Læreren kan vælge læringsmål for 
det, han eller hun synes er vigtigst inden 
for målparrenes rammer, og som passer 
bedst til den konkrete klasse. Det kan 
der være behov for, at ledelsen under-
streger i drøftelser af, hvordan praksis 
skal udvikles. 

I årene 
med FM 
2009 har 
det været 
udbredt 
praksis, at en 
lærer godt kunne 
lægge særlig vægt på 
nogle af de områder, som 
FM havde mål for, og nedprio-
ritere eller måske helt udelade andre 
områder. Det kunne være god undervis-
ning alligevel, blot med en anden vægt-
ning af indholdet, end FM 2009 havde. 
Lærernes brug af FM i praksis var i en 
del tilfælde ikke noget, som indgik i le-
delsens dialog med lærerne, og det 
kunne lærerne opfatte som en indirekte 
godkendelse af, at de godt kunne vælge 
noget til og fra inden for FM. Det samme 
kunne lærerne føle sig bekræftet i, når 
undervisningsmaterialer betonede noget 
og udelod andet fra FM. Dermed blev 
det uvant for mange lærere at bruge FM 
2009’s trinmål til mål for daglig praksis. 
Samtidig var der lærere, der blev vældig 
gode til at undervise i nogle af FMs ind-
holdsområder, men uvante med at un-
dervise i andre områder. 

Fælles Mål 2015
Med FM 2015 er der imidlertid fokus på, 
hvordan lærerne lægger planer, der til-
godeser alle FM’s målpar for et fag og 
desuden viser forbindelsen fra målpar til 
læringsmål for de konkrete undervis-
ningsforløb. 

Begge dele kræver en omstilling. Fæl-
les Mål 2015 har – trods ministeriets er-
klærede hensigt om forenkling – mange 
målpar, som skal fortolkes og omsættes. 
I en tid, hvor forberedelsestiden er spar-
som, kan det være svært for lærerne at 
finde tid til at få overblik over de nye 
mål og udarbejde anderledes undervis-
ningsplaner, som tager nye områder 
med og udelader noget, som ikke behø-

ver at være med. Le-
delsen kan støtte læ-
rerne ved at 
tilrettelægge, hvor-

dan fagteam skal ar-
bejde med at sætte sig 

ind i de nye FM og samar-
bejde om at justere planer i 

forhold til de nye mål. Des-
uden kan både ledelse og vejle-

dere i årets løb indgå i drøftelser 
af, hvordan eksempler på målpar kan 
fortolkes og omsættes til læringsmål. Det 
kan vise, at arbejdet med FM og lærings-
mål er en fælles proces. 

Dertil kommer, at nogle lærere har 
brug for, at ledelsen sammen med dem 
lægger en plan for, hvordan de kan sætte 
sig ind i, eventuelt få kurser i det, der er 
nye områder i deres fags FM.

It-programmers støtte og 
begrænsninger
I denne tid indfører mange skoler et af 
markedets forskellige it-programmer, 
som lærerne kan bruge som planlæg-
ningsredskab. Programmerne kan 
hjælpe lærerne med at skabe overblik, 
men de har også begrænsninger. 

De kan gøre det lettere at markere, 
hvilke af FMs målpar der indgår i et for-
løb, men programmerne medfører ikke i 
sig selv, at forbindelsen fra målpar til læ-
ringsmål bliver tydelig. Det er der stadig 
behov for, at lærerteam arbejder med og 
får sparring til fra den pædagogiske le-
delse. En anden svaghed kan være, at 
man med et program kommer til at gøre 
for meget ud af mål for faglige elemen-
ter, som kan evalueres ud fra entydige 
kriterier, og gøre for lidt ud af mål for 
områder, som der er mindre entydige 
kriterier for, men som er mere centrale 
områder i faget. Ledelsen kan tage initia-
tiv til fælles drøftelser af, hvordan det 
undgås, at brug af programmerne med-
virker til en skæv udvikling af et fag. 

44 plenum – okt 2015

målstyring



Programmer kan også rumme lærerens evalue-
ring af, hvad de forskellige elever har lært inden for 
de enkelte undervisningsforløb eller de forskellige 
målpar. Det kan medvirke til, at lærer og elever bru-
ger den formative evaluering i hverdagen ind i ele-
vernes læreproces. 

Det er imidlertid et problem, hvis afgrænsede 
evalueringer af hvert af mange forholdsvis små fag-
lige områder skal stå alene. 

Der er også brug for, at læreren sammenfatter de 
afgrænsede evalueringer af enkelte forløb eller mål-
par til store linjer i en elevs faglige fremskridt inden 
for fagets hovedområder. Sammenfatningerne skal 
blandt andet bruges i forbindelse med elevplaner, 
elevsamtaler og skole-hjem-samtaler. Her er der 
ikke plads eller tid til, at læreren formidler alle eva-
lueringer af alle forløb eller målpar, og det kan give 
et skævt billede af, hvad en elev kan, hvis læreren 
kun omtaler evaluering af nogle få målpar. Men 
spørgsmålet er så, hvordan læreren bedst sammen-
fatter, hvad det vil sige at være god til fag X, og 
hvordan man bedst formidler evaluering ikke alene 
af en række delområder, men også af et fags hoved-
områder til elever og forældre. Det giver program-
merne ikke svar på. Det skal ledelse og lærere finde 
frem til sammen. 

Retning og støtte
Meget er allerede i gang på skolerne, men lærernes 
forberedelsestid er så presset, at noget også kan gå i 
stå, hvis ikke ledelsen fastholder retning og støtte 
blandt andet ved at observere eksempler fra lærer-
nes praksis og lede og støtte den fortsatte udvikling 
i arbejdet med at skabe for-
bindelse fra FM til læringsmål, 
med at finde frem til fælles 
brug af begreber og med at 
undgå it-programmers svag-
heder. 
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 Den tid er forbi, hvor en fol-
keskole er karakteriseret ved at være én 
skole på én matrikel med et lille leder-
team, der løbende spiller sammen i hver-
dagen. For tiden indføres nemlig en 
række forskellige ledelsesmodeller, hvor 
flere skoler og i nogle tilfælde også bør-
neinstitutioner integreres i en samlet le-
delse1. Baggrunden for de nye modeller 
kan både være politisk, økonomisk, be-
folkningsmæssig og praktisk. Under alle 
omstændigheder er indførelsen af de nye 
ledelsesmodeller en stor udfordring både 
for forvaltning, skoleledere, afdelingsle-
dere og for samspillet i de nye ledelser.

Formålet med denne artikel er at stille 
skarpt på denne udfordring og sætte fo-
kus på de forhold, som forvaltninger, lo-
kale skolelederforeninger og ledere kan 
og bør være særlig opmærksomme på i 
forbindelse med indførelse af nye ledel-
sesmodeller inden for folkeskoleområ-
det. Fra både forskning og praksis ved 
vi, at organisatoriske ændringer medfø-
rer perioder med energitab. Vi ved imid-
lertid også, at ordentlig forberedelse og 
skærpet opmærksomhed kan minimere 
energitabet og sikre, at omkostningerne 
for de implicerede ledere – og følgelig for 
skolernes medarbejdere og elever – ikke 
bliver for store.

Artiklens forfattere har i rollerne som 
henholdsvis skoleleder og ledelseskonsu-
lent i mere end 4 år arbejdet sammen 
omkring et pilotprojekt med fælles le-
delse i Odense Kommune2. Det er øn-
sket, at de erfaringer, som forfatterne 
har gjort både ud fra et ledelsesperspek-
tiv og ud fra et konsulentperspektiv, kan 
blive til berigelse for andre, der står 
foran eller midt i arbejdet med indfø-

relse af nye ledelsesformer i folkeskolen.
Skal indførelsen af nye ledelsesformer 

blive en succes, er det nødvendigt at an-
skue det som en årelang udviklingspro-
ces. Derfor er artiklen også bygget op 
som en fortælling om det pilotprojekt, 
som startede i 2011 med Skolefællesska-
bet Odense Nord. Det viste sig allerede 
efter det første år, at udviklingen af den 
fælles ledelse i pilotprojektet fulgte den 
teamudviklingsmodel, som Bruce Tuck-
man udviklede i 1965 med faserne: ’For-
ming’, ’storming’, ’norming’ og ’perfor-
ming’ – og senere udvidede med en 
femte fase, som han kaldte ’adjourning’3. 
Vi har derfor valgt at bruge denne model 
som underliggende ramme for artiklen, 
idet vi vil fortælle, både hvad der skete 
konkret (det faktuelle perspektiv) og 
mere dynamisk (det organisationspsyko-
logiske perspektiv) i hver fase, og deref-
ter komme med vores anbefalinger til 
opmærksomhedspunkter og understøt-
tende tiltag i forhold til faserne, jf. fig. 1.

Fig. 1. Illustration af Tuckmans model.
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Etableringsfasen 
Pilotprojektet med fælles ledelse i Skole-
fællesskabet Odense Nord, bestående af 
Søhusskolen, Stige Skole og Lumby Skole, 
havde i etableringsfasen (forming) til for-
mål at skabe en fælles pædagogisk profil 
på skolerne samt optimere de administra-
tive og tekniske funktioner. Fra starten 
fandt en besparelse sted, idet den sam-
lede ledelseskraft på skolerne blev redu-
ceret med to lederstillinger. Organisato-
risk fortsatte skolerne som selvstændige 
skoler med hver deres bestyrelse jf. fig. 2.

I løbet af de første måneder af 2011 
blev de berørte skolelederes fremtidige 
roller afklaret. Skolelederen på Søhussko-
len, som var den største skole, blev skole-
leder for den fælles ledelse, skolelederen 
for Stige skole blev souschef på Stige 
skole, og skolelederen for Lumby Skole 
blev ansat som skoleleder på en anden 
skole. Samtidig tilbød skoleafdelingen 
konsulenthjælp til sparring af skolelede-
ren og understøttelse af opstartsforløbet. 

Hen over foråret 2011 blev der foreta-
get følgende konkrete tiltag for at forbe-
rede den fælles ledelse, der skulle fun-
gere fra august 2011:

•  Løbende sparring mellem skoleleder 
og ledelseskonsulent med fokus på 
den nye lederrolle, placering af kon-
tor, ledelsesmodel, fælles sekretariat 
og opstartsproces

•  Udarbejdelse af ledelsesmodel 
•  Samtaler med alle lederne individuelt
•  Fire fælles ledermøder i den kom-

mende fælles ledelse
•  Skolelederbesøg på alle skolerne og 

møde med medarbejderne
•  Skolelederdeltagelse i bestyrelsesmø-

der i alle bestyrelser

Tuckman kalder denne første fase for 
’forming’, fordi den handler om at form-
give og rammesætte et samspil, som 
endnu ikke formelt finder sted. Mentalt 
er samspillet dog allerede i fuld gang, og 
alle arbejder bevidst og ubevidst på at 
positionere sig bedst muligt i det kom-
mende samarbejde. I denne fase er der 
ingen særlig synergieffekt at hente, idet 
alle er optaget af den daglige drift samti-
dig med at de mentalt og i møder skal 
forberede sig på det kommende samar-
bejde. Man kan sige at 2+2=4.

De underliggende dynamikker, vi sær-
lig observerede i denne fase, handlede 
naturligt nok om usikkerhed, uklarhed 
og dilemmaer, men der var også en ac-
cepterende og konstruktiv tilgang til pro-
jektet. På møderne blev det formuleret 
som ønsker om et fælles ’vi’ i ledelsen, 
en god kommunikation, et aftalt ledel-
sesgrundlag, afstemte forventninger til 
hinanden og en ens forståelse af, hvad 
’fælles ledelse’ er. 

Ønskerne til samarbejdet afspejlede 
imidlertid også en grundlæggende usik-

SKOLEFÆLLESSKABET
ODENSE NORD

(Skoleleder)

FÆLLES
teknisk service
(Souschef 3)

SØHUSSKOLEN
(Souschef 2)

(Afdelingsleder)

STIGE SKOLE
(Souschef 3)

(Afdelingsleder)

LUMBY SKOLE
(Souschef 1)

(Afdelingsleder)

FÆLLESSEKRETARIAT
(Administrativ leder)

Figur 2: Ledelsesmodellen for skoler, Odense Nord.

kerhed – og til dels uenighed – blandt le-
derne, særligt om lederroller og ledelses-
model. Selvom uenigheden først for 
alvor blev tydelig senere i forløbet, så 
skal den nævnes her, fordi nogle af rød-
derne til uenighed og dermed til poten-
tielle konflikter, kan ligge allerede i 
denne fase. 

Forfremmelse af en skoleleder til at 
være overordnet tidligere ligestillede le-
delseskolleger i samme område kan gøre 
det vanskeligt for skolelederen at gøre sig 
fri af tidligere rollerelationer og udøve en 
naturlig autoritet. Ufrivillige positions-
skift fra skoleleder til souschef/afdelings-
leder kan medføre vanskelige spændin-
ger om ledelsesudøvelsen. Og konkrete 
eller fortolkningsmæssige uklarheder i 
de indgåede aftaler med skoleafdeling/
forvaltning kan sætte skoleleder og afde-
lingsledere i vanskelige dilemmaer i for-
hold til hvilke aftaler, der er gældende. 

Hver af disse omstændigheder kan 
være spirer til vanskeligheder og gnid-
ninger i en ny ledelse, og i værste fald 
kan de føre til årelange og opslidende 
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konflikter. I den givne situation spillede 
alle disse omstændigheder ind om end i 
forskellig grad, men fordi der var ledel-
sesmæssig opmærksomhed på disse for-
hold, blev de i hele processen håndteret 
på en ordentlig måde.

Sammenfattende vil vi i forhold til 
denne fase skærpe opmærksomheden 
omkring omkring en række punkter, jf. 
fig. 3.

Turbulensfasen 
Grundlaget for det fælles ledelsessamar-
bejde blev lagt på et 2-dages seminar in-
den skolestart. Ledelsesmæssigt blev 
modellen med fælles ledelse drøftet og 
de ledelsesmæssige værdier i ledelsen 
blev indkredset. Relationelt fik lederne 
mulighed for at præsentere sig selv og 
kigge bag facaden hos hinanden. Og på 
det praktiske plan blev den økonomiske 
ramme og styringsform præsenteret, og 
der blev aftalt en ramme for ledelsens 

mødeafholdelse, kommunikation og in-
formationsformidling. Selvom spændin-
gerne i gruppen kunne mærkes – det var 
en turbulent fase (storming) særlig i for-
bindelse med drøftelse af ledelsesmodel 
og økonomi – var alle enige om, at det 
var en rigtig god opstart på samarbejdet.

Den besluttede ledelsesmodel viste sig 
imidlertid hurtigt at give vanskeligheder. 
Grundtanken i ledelsesmodellen var, at 
alle souschefer og afdelingsledere refere-
rede til skolelederen i et ligestillet samar-
bejde med lederteamet som det centrale 
omdrejningspunkt. Hver souschef og af-
delingsleder havde et linjelederansvar 
for en skoleafdeling, samtidig med at de 
havde ansvar på tværs af skolerne. Van-
skelighederne handlede om ansvar og 
kompetence i de nye roller, opgavebe-
lastningen lederne imellem blev tydelig, 
og uenighed om forståelsen af fælles le-
delse blev udtalt. Dette blev oplevet på 
ledermøder, og det kom frem i en række 
coachingsamtaler med ledelseskonsulen-
ten.

De oplevede vanskeligheder kulmine-
rede på et statusmøde i oktober. På dette 
møde fik alle mulighed for at ydre sig om 
ledelsesmodellen, og der var mulighed 
for at komme med konkrete forslag til, 
hvordan roller og ansvarsdeling kunne 
ændres. På den baggrund udarbejdede 
skolelederen efter drøftelser med ledel-
seskonsulenten en ny model, som blev 
præsenteret for lederne først individuelt 
og derefter samlet i begyndelsen af 2012.

Den organisationspsykologiske dyna-
mik i denne periode vekslede meget. På 
det indledende seminar var stemningen 
konstruktiv, samspillende og optimistisk 

med tro på et spændende nyt samar-
bejde, mens de kommende måneder var 
præget af spændinger, positioneringer, 
afprøvninger, konfrontation og stress hos 
den enkelte leder og lederne imellem. 
Stemningen på statusmødet i oktober 
var markant anderledes end på semina-
ret: afmålt, fåmælt og ikke konstruktiv 
med både ulmende konflikt og opgiven-
hed som understrøm. Faktisk var det 
svært at få lederne til at spille ærligt ud 
og komme med konstruktive forslag, og 
mødet sluttede tidligere end rammesat i 
en mat og tavs atmosfære. 

Tuckman betegner med god grund 
denne fase ’storming’. Den var storm-
fuld! Flere af lederne overvejede deres 
fremtid i den fælles ledelse i denne peri-
ode. De kulturelle divergenser på sko-
lerne blev nu tydelige, lederne kom tæt-
tere på hinanden og oplevede, at 
gammel adfærd tog over, og at den nye 
model og de nye roller ikke fungerede i 
praksis. Organisationspsykologisk kan 
man sige, at gruppen bevægede sig fra at 
være en forventningsfuld arbejdsgruppe 
til at gå i forsvarsposition præget af en 
kamp-flugt mentalitet, der klyngede sig 
til håbet om, at skoleleder og konsulent 
som par ville kunne redde projektet – 
hvis de da ikke helt havde opgivet troen 
på projektet og blot håbede, at forvalt-
ningen ville rulle det tilbage. 

Så i stedet for at den fælles ledelse gav 
energi og synergi, ja så drænede den sam-
arbejdet og påførte yderligere stress til le-
delsen og de enkelte ledere. Nu så regne-
stykke pludselig anderledes ud: 2+2=3!

Opmærksomhedspunkter i denne fase 
er ses i fig. 4.

Figur 4: Opmærksomhedspunkter i fase ”storming”. 
•  Lad det ikke komme som en overraskelse, at det at sætte forskellige ledere og ledelses- 

kulturer til at arbejde sammen i en ny model giver spændinger og konflikter.
•  Sørg for at have fora, hvor de oplevede følelsesmæssige spændinger og det faktuelle  

konfliktstof kan blive drøftet og gjort meningsfulde i processen.  
Coachingsamtaler med den enkelte leder og refleksionssamlinger eller statussamlinger med 
ledelsesteamet er nødvendige investeringer.

•  Tag spændinger og konflikter alvorligt, adresser dem åbent og direkte, og handl  
på dem! Så vil de aftage i den videre proces.

Figur 3: Opmærksomhedspunkter 
i fase ”forming”. 
•  På forvaltningsplan er det vigtigt nøje at 

overveje, hvordan man sætter de nye le-
delser sammen, så man minimerer de 
spændinger, der opstår, når tidligere li-
gestillede kolleger bliver over- og under-
ordnede hinanden.

•  Jo større involvering og ejerskab, der er 
blandt skolelederne til modeller og pla-
ceringer, des lettere bliver overgange og 
forandringer. Her kan den lokale skole-
lederforening spille en afgørende rolle 
både i det forberedende arbejde og i 
processen.

•  Det er helt afgørende at sikre klare og 
accepterede aftaler med skolelederne 
om fremtidige roller, formelle referencer 
og valgte ledelsesmodeller.

•  Hvis ledere, der skifter position i forhold 
til hinanden, fortsat skal arbejde sam-
men i et ledelsesteam, er det vigtigt at 
prioritere tid og midler til samtaler og 
sparring individuelt og eventuelt sam-
men. Undervurder ikke de spændinger 
og konflikter, der ligger latent i sådanne 
tilfælde.

•  Prioriter sparring til skolelederen fra 
starten af. Der er rigtig mange ting at 
overveje og holde sammen på i den for-
beredende fase. Ting, der kan have afgø-
rende betydning i det videre forløb.

•  Tid investeret i samtaler og møder med 
kommende ledere, medarbejdere og be-
styrelse er guld værd og bliver betalt til-
bage mange gange.
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Normetableringsfasen 
Med den nye ledelsesmodel indledte ledelsesteamet en ny fase, 
som var karakteriseret af formgivning og normfastsættelse 
(norming). Fasen forløb hen over 2012 med følgende nedslag:

•  Ledelsesseminar i januar 2012, hvor den nye ledelsesmodel 
blev præsenteret, og hvor der blev sat fokus på de tværgå-
ende udviklingsopgaver.

•  Sparring med skolelederen og med de ledere, der ønskede 
yderligere coachingsamtaler.

•  Ledelsesseminar i juni med opsamling og læring efter det 
første år med fælles ledelse – både individuelt, opgavemæs-
sigt og samspilsmæssigt, og med fokus på forestående udfor-
dringer.

•  I efterårshalvåret 2012 fortsatte den løbende sparring mellem 
skoleleder og ledelseskonsulent, mens understøttelsen til de 
øvrige ledere ophørte. Sparringen til skolelederen gik på den 
videre udvikling af ledelsesmodellen, udvikling af lederne og 
deres samspil, rammesætning af skolelederens rolle og tids-
forbrug samt håndtering af bestyrelsesarbejdet. 

Denne fase var karakteriseret af et mere konstruktivt samar-
bejde, hvor selvbesindelse, rolleafklaring og tillidsopbygning 
var nøgleord. På evalueringssamlingen i juni blev det tydeligt, 
at lederne i processen havde følt sig meget alene med deres op-
gaver hen over året, på trods af at de havde indgået i det fælles 
ledelsessamarbejde. Samtidig havde det modnet dem til at tage 
selvstændigt ansvar og ikke projicere det vanskelige over på an-
dre. Gruppen bevægede sig således fra at agere ud fra forsvars-
reaktioner til at agere som en konstruktiv arbejdsgruppe, der 
trækker projektionerne til sig og tager ansvar for opgaven. 

Perioden kan betragtes som en modningsproces, både indivi-
duelt og kollektivt, hvor lederne begyndte at finde sige selv i 
deres nye roller, tog ansvar inden for deres beføjelser og mani-
festerede sig ledelsesmæssigt. Ligeledes begyndte ledergrup-
pen at respektere rolledelingen og spille sammen inden for den 
aftalte model. Det betød også, at den fælles ledelseskultur be-
gyndte at tage form. Nu lød regnestykket igen: 2+2=4.

Opmærksomhedspunkterne i denne fase ses i fig. 5.

Præstationsfasen 
Overgangen til præstationsfasen (performing) var mere fly-
dende. Efterhånden som lederne fandt sig selv i deres roller og 
fandt sammen i samarbejder på kryds og tværs baseret på de 
fælles rammer og normer, ja, så voksede samspillet, og ledel-
sen præsterede bedre og bedre både på individuelt plan og 

Figur 5: Opmærksomhedspunkter i fase ”norming”. 
•  Giv tid – det skal nok lykkes! Det tager sin tid at få fælles mentale 

billeder og ændre rolle fra at være suveræn på egen skole til at 
skulle koordinere, samarbejde og synkronisere med andre.

•  Sørg for at stoppe op og få samlet op på de gjorte erfaringer efter 
det første år – både på det individuelle plan, i forhold til gruppe-
samspillet og med hensyn til den målsatte opgaveløsning. Det er 
den bedste start på år 2.

•  Hold fast i den løbende sparring til skolelederen. Også skolelede-
ren skal modnes i sin rolle og har brug for at udvikle kunsten at 
være leder af ledere.

Figur 6: Opmærksomhedspunkter i fase ”performing”. 
•  Skolelederens største personlige ledelsesudfordring i denne peri-

ode er at træne rollen som leder-af-ledere.
•  I rollen som leder-af-leder må skolelederen overlade det direkte af-

delingsansvar og den direkte personaleledelse til sine afdelingsle-
dere.

•  Ud over ledermøderne er der brug for særlige leder-til-leder-mø-
der, hvor skolelederen kan sætte fokus på den enkelte afdelingsle-
ders opgavevaretagelse og udvikling.

•  Konstruktionen af bestyrelsessamarbejdet er en vanskelig og kom-
pliceret sag, der burde være taget højde for allerede ved opstart af 
pilotprojektet.

sammen. Perioden varede i det følgende 1-1½ år.
Sparringen af skolelederen fortsatte hen over hele perioden 

om end med større intervaller. I fokus var nu 3 ting: 1) Skolele-
deres rolle som leder-af-ledere. 2) Skolelederens samspil med 
de tre bestyrelser og det fælles forretningsudvalg. 3) Større ud-
viklingsprojekter.

De underliggende dynamikker i denne periode var generelt 
præget af et konstruktivt samspil og en fremdrift i opgaveløs-
ningen. Synergien havde indfundet sig, baseret på afklarede 
roller og aftalt opgaveløsning. Regnestykket lød nu: 2+2=5! 

Samtidig begyndte imidlertid nye positioneringer og allian-
cer at tage form, alliancer som både baserede sig på personlige 
og opgavemæssige relationer. Gruppen bevægede sig nu fra at 
være en samlet gruppe bestående af ansvarlige enkeltindivider 
til at forfølge personlige partier og antipartier, hvilket indvars-
lede en ny periode i ledelsesudviklingen på skolerne.

De vigtigste punkter, som vi blev opmærksomme på i denne 
fase, ses i fig. 6.
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Erling Pedersen har været skoleleder på Søhus-
skolen siden 1995 og blev i 2011 skoleleder i Skole-
fællesskabet Odense Nord. Han er næstformand i 
Odense Skolelederforening og har igennem årene 

deltaget i mange tværgående opgaver i Odense 
Kommune, herunder ”Kvalitet i Skolen”, ”Plan T” 

(Læse Camp) og ”Læring for Alle”  
(Det inkluderende Fællesskab).

Lars Peter Nielsen er ledelses- og organisations-
konsulent og ejer af konsulentvirksomheden Reflex. 

Han arbejder med skabelse af kreative frirum og 
udvikling af dialog- og refleksionskompetencer 

blandt ledere og medarbejdere. Igennem mange år 
har han arbejdet med udvikling af skoleledelse i 

nært samspil med Odense Skolelederforening og 
Odense Kommune. Kontakt: reflex@pc.dk.  

Website: www.frirum-til-ledelse.dk.

Konsolidering 
Skoleåret 2013-14 introducerede en ny 
periode i den fælles ledelsesudvikling. I 
løbet af året søgte tre ledere nye udfor-
dringer og tre nye blev ansat, hvilket kan 
ses som en markering af overgangen fra 
pilotprojekt til konsolideret samarbejde 
(adjourning). Det oprindelige team var 
opløst og et nyt skulle finde sammen om 
ledelsen af skolefællesskabet.

Tuckman tilføjede fasen ’adjourning’ 
som en slags nødvendig tilføjelse til de 
fire teamudviklingsfaser. Det er den nød-
vendige afslutning på et teamsamar-
bejde, hvor opgaven afsluttes, teamet 
går i opløsning, teamrollerne ophører, 
og alle bevæger sig videre – ofte med et 
vist vemod, fordi noget må afsluttes. 

Dette skete også i Skolefællesskabet 
Odense Nord. Men ansættelse af nye le-
dere, et udviklingsforløb i lederteamet og 
udfordringerne med iværksættelse af folke-
skolereformen blev den nye fælles ledelse 
smedet sammen og grunden lagt for et so-
lidt og konsolideret ledelsessamarbejde.

Også i denne fase henledes opmærk-
somheden på en række punkter, jf. fig. 7.

Konklusion og anbefalinger
Som det fremgår af artiklen, er det en 

krævende proces at indføre en ny ledel-
sesmodel, og alle oplevede da også både 
store vanskeligheder og reelle energitab 
undervejs. I sidste ende har forløbet dog 
styrket ledelsen, så den i dag fremstår 
som en stabil, moden og robust ledelse. 

Der er ingen lette genveje til indførelse 
af vellykkede nye ledelsesformer, men 
der er gode muligheder for at tage initiati-
ver, der letter vejen. Med vores erfaringer 
vil vi gerne pege på følgende helt afgø-
rende tiltag i samspillet mellem forvalt-
ning, skolelederforening og skoleledere:

I forhold til forvaltningen vil vi anbefale:
 

•  At man som grundregel laver modeller, 
hvor en skoleleder ikke bliver skolele-
der for en fælles ledelse i eget distrikt.

•  At man sikrer ejerskab til processen 
gennem involvering og transparent vi-
densformidling i samspil med den lo-
kale skolelederforening.

•  At man fra starten tilbyder skoleledere 
og ledelser coaching og understøt-
tende tiltag, og at parterne løbende 
mødes og justerer samarbejdet i pro-
cessen.

I forhold til den lokale skolelederfor-
ening vil vi anbefale:

•  At man på fra starten spiller sig kon-
struktivt på banen som en proaktiv 
medspiller med idéer, forslag og kon-
struktive modeller.

•  At man taler åbent om processen og 
de mulige konsekvenser og derved sik-
rer sammenhold på trods af usikker-
hed om fremtidige roller og positioner.

•  At man arbejder for åbenhed og trans-
parens samt understøttende tiltag i 
processen frem mod nye ledelsesfor-
mer.

I forhold til de overordnede ledere, der 
skal lede de fusionerede ledelser, vil vi 
anbefale:

•  At man trækker på andres erfaringer 
og gør brug af kompetent sparring og 
understøttelse.

•  At man går åbent ind i en personlig 
udviklingsproces med udvikling af rol-
len som leder-af-ledere.

•  At man er sig bevidst, at etablering af 
en fælles ledelse er et flerårigt projekt 
med både ups and downs, hvor det gæl-
der om at bevare hovedet koldt og hjer-
tet varmt igennem hele processen. 

Figur 7: Opmærksomhedspunkter i fase ”adjourning”. 
•  At ethvert samarbejde har sin afslutning, som man som skoleleder 

skal være klar til at se i øjnene.
•  At overgange i udviklingen af fælles ledelse også indebærer alliancer 

og magtkampe, som må adresseres og håndteres.
•  At det er i orden for både skoleleder og afdelingsledere at søge vi-

dere, når ens tid i teamet er udløbet.

NOTER
1. De nye ledelsesformer i folkeskolen går under mange navne: Distriktsledelse, områ-
deledelse, matrikelledelse, fusionsledelse eller fælles ledelse. Fælles for dem er, at de 
indebærer et formaliseret ledelsesmæssigt samarbejde mellem flere skoler og i nogle 
tilfælde også børneinstitutioner organiseret med en overordnet leder og en række sous-
chefer og afdelingsledere for de enkelte institutioner eller funktioner.
2. Byrådet i Odense besluttede i december 2010 at lukke fire skoler og lave to pilotpro-
jekter med ’fælles ledelse’ på fem skoler. I artiklen har vi fastholdt at bruge begrebet 
’fælles ledelse’ som fællesbetegnelse for de forskellige nye ledelsesformer.
3. Tuckman, Bruce W. (1965): “Developmental sequence in small groups”. I Psychologi-
cal Bulletin, 63, s. 384-399.
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NOTER

BOGLIGT
BogForum, der finder sted 6.-8. november 

i Bella Center, kan også i år i år byde på 
smagsprøver inden for ny skønlitteratur, 
faglitteratur, biografier, livsstil, mad samt 

børne- og ungdomslitteratur. 

Det gælder ikke mindst også inden for di-
gital litteratur og digitale læremidler, her-
under samspillet mellem medier, tekno-

logi, leg og læring.

Der er over de tre dage mange oplæg og 
indlæg. Fx hvordan man øger elevernes 

motivation, som Dorte Ågård, en af de fø-
rende forsker inden for feltet, fortæller om 

med udgangspunkt i sin nye bog. 

Med ’Faglig Fredag’ præsenterer BogFo-
rum om fredagen en række faglige semi-
narer rettet mod lærere, pædagoger og 

andre af skolens ansatte

Medlemmer af Skolelederforeningen kan 
få 15 % i rabat på en dagsbillet. Gå ind på 
Skolelederforeningens hjemmeside, find 
nyhed om BogForum og køb billet via link 

med rabat her. 

En forebyggelsespakke, der skal forebygge vold og trusler på skolerne, er netop  
lanceret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse – og der følger midler med til  
skoleforløb med dette fokus, men de er begrænsede …

”Så vil skolen have del i de penge, er det vigtigt, at man søger allerede NU og senest 
15. december – også selv om man først vil gennemføre forløbet i forbindelse med  
skoleåret 2016/17”, siger næstformand i Skolelederforeningen Jørgen Mandrup.

Der ydes lønkompensation for op til 50 deltagere, og der tilbydes betaling for en  
konsulent, som kan bistå skolen, der selv vælger, om den primære del af indsatsen  
afvikles på en hel dag eller fordelt på flere møder. 

Læs mere om forebyggelsespakken ”En skole uden vold og trusler” mv. på  
www.forebyggelsesfonden.dk.

Bemærk også, at Arbejdstilsynet i december afholder tre konferencer målrettet fore-
byggelse af vold mod grundskolelærere. På møderne præsenteres forebyggelsespak-
ken og tilsynet fremlægger erfaringer fra sin indsats om det psykiske arbejdsmiljø.

LEDERE SAMLET
Efter nogen tids forberedelse er det nu 
lykkedes at samle de mange ledere i FTF’s 
medlemsorganisationer, og der er nedsat 
et lederråd i FTF med repræsentanter for 
ledere på tværs af FTF’s medlemsgrupper. 

Skolelederforeningens formand Claus 
Hjortdal er blevet valgt som formand  
for det nye FTF-Lederråd, der repræsen-
terer godt 30.000 FTF-ledere i den  
offentlige og private sektor.

”Jeg er glad og stolt over den tillid, der er 
vist mig i forhold til at repræsentere le-
derne i FTF. Sammen med det nye råd og 
forretningsudvalg for Lederrådet vil vi 
styrke lederarbejdet i FTF.”

”Lederne står overfor en række udfordrin-
ger. Det drejer sig om alt fra ledernes eget 
psykiske arbejdsmiljø, styringsdagsorde-
nen, tillidsdagsordenen og ledelsestilgan-
gen i fusionsprojektet mellem FTF og LO. 
Jeg ser frem til samarbejdet med Lederrå-
det og hele FTF-organisationen,” siger 
Claus Hjortdal.

Målet er, at FTF i højere grad yder profes-
sionel lederrådgivning til medlemsorgani-
sationerne og deres lederforeninger/frak-
tioner. FTF skal styrke ledernes position i 
den private og offentlige sektor, sikre 
kompetenceudvikling og have fokus på le-
dernes arbejdsmiljø og ledelsesrum.

A D F Æ R D

FLYTTET IND
Skolelederforeningen og Frie Skolers  
Ledere er ved at lægge rammerne for  
et nyt, fælles ledersekretariat. 

Første skridt er taget ved, at Frie Skolers 
Lederes sekretariat er flyttet ind i Skole-
lederforeningens lokaler i Snaregade.  
Senere i år tages de politiske beslutnin-
ger, der skal til for at de to foreninger får 
et tættere samarbejde om medlemsråd-
givning, løn- og ansættelsesforhold.

Skolelederforeningen og Frie Skolers Le-
dere vil fortsat have egne politiske ledel-
ser. Men de to foreninger vil arbejde 
sammen alle steder, hvor det giver me-
ning – især for at sikre den bedst mulige 
service og professionelle behandling af 
medlemmernes faglige interesser.

På sigt arbejdes der på, at alle ledergrup-
per i LC skal med i et fælles sekretariats-
samarbejde.
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KOM IND
I KAMPEN

Om krig
Carl von Clausewitz

Aarhus Universitetsforlag
104 sider, 185 kr.

 Carl Philipp Gott-
lieb von Clausewitz tog tu-
ren fra soldat til generalmajor 
i den preussiske hær i bl.a. 
Napoleonskrigene. Praktiker i 
den grad, men også teoreti-

ker, der har vist, hvordan krig 
efter krig har fulgt vores civi-
lisation. Som han siger: Krig 
er fortsættelsen af politik, 
blot med andre midler … 

Hovedværket er hele 8 bø-
ger med 124 kapitler, her kun 
bragt i uddrag. Et ret ufær-
digt værk baseret på hans er-
faringer fra egen krigsdelta-
gelse og samtaler med andre 
’inden for faget’. Forfatteren 
er krigens filosof, og krig er 
en kompliceret affære, forstår 
man. Han pointerer selv, at 
det ikke er videnskab, men 
opsummerer alligevel en 
række konklusioner.

At gennemtvinge politik 
med organiseret vold indebæ-
rer styrke, vilje, rationalitet 
etc. Men også ukontrollerbar 
tilfældighed og held/uheld, 
hvor et mix af følelser som 
had, vovemod, trang til det 
farlige og til at løbe risici spil-
ler ind, viser von Clausewitz 
(1780-1831). Krigens natur er 
dermed også en regression til 
primitivitet, som man kender 
det fra dyrenes kamp om ter-
ritorier og overlevelse. 

ANMELDELSER

STYRKE OG
SVAGHED

Kunsten at føre krig
Sun Tzu

Gyldendal Business
170 sider, 200 kr.

 I krig og kærlig-
hed gælder alle kneb. Men  
allerede for 2.500 år siden i 
datidens Kina var man klar 
over, at krigsførelse, ja krigs-
kunst er mere end smarte fin-
ter. Bag krig, militær, ildkraft 
og sejr ligger teori, metodik, 
taktik og strategi. Det fremgår 
af dette værk, som Sun Tzu 
(544-496 f. Kr.) skrev på bag-
grund af sine erfaringer som 
general i en urolig periode  
efter Zhou-dynastiets fald.

Bogen er siden blevet en 
klassiker i kinesisk litteratur, 
som Mao, Chiang Kai-shek, 
Ho Chi Minh og andre notabi-
liteter siges at have studeret. 
Efter at bogen omkring år 
1900 blev oversat til engelsk 
og andre europæiske sprog 
har den inspireret bl.a. Mont-
gomery, Rommel, McArthur 
og Schwartzkopf. 

Krig er krig, hvor alminde-
lige (parlamentariske) spille-
regler er sat ud af kraft. Men 
krigens logik samt de elemen-
ter, der indgår, kan overføres 
til det magtspil og de kampe, 
der foregår blandt fx interes-
segrupper om at få netop de-
res behov igennem på bekost-
ning af andres. 

På samme måde gælder det 
forholdet mellem de, der be-
stemmer, og de der ikke gør. 
Der er altid nogen, der vil no-
get andet og andre, der vil 
prøve grænser af. Bogen har 
derfor relevans for politikere, 
ledere, sportsfolk m.fl., der 
befinder sig i forskellige for-
mer for pres, konkurrence el-
ler forhandlinger.

Sun Tzu nævner fem fald-
gruber for en general (læs: 
skoleleder). Det er 1) Ubesin-
dighed, der kan føre til øde-
læggelse, 2) Fejhed, der kan 
føre til tilfangetagelse, 3) Hid-
sighed, der gør dig let at pro-
vokere, 4) Æresfølelse, der 
kan føre til skamfuldhed, og 
5) At være for tæt knyttet til 
sine folk fører bekymringer 
med sig.

Ikke mindst har Tzu fokus 
på, hvornår man bør undgå 
at gå ind i en konflikt. Som 
han siger: Den ultimative dyg-
tighed ligger ikke i at vinde 
ethvert slag, men i at besejre 
fjenden uden overhovedet at 
kæmpe. Den højeste form for 
krigskunst er at lægge en stra-
tegi og – ja – knække mod-
standerens.

Om du ender på vinderhol-
det afhænger af, hvor godt du 
er forberedt. Kender du din 
fjende? Hvordan reagerer om-
givelserne? Har du styr på 
dine tropper? På dine kom-
munikationsveje? Har du læst 
landskabet? Og ikke mindst: 

Hvordan er ’vejret’ den dag, 
slaget skal stå? Kan du ikke 
svare på de spørgsmål, skal 
du alvorligt overveje at tage 
kampen op. 

Døm selv, om det holder i 
dag. Stilen er poetisk og høj-
stemt fra en tid, hvor den tek-
nologiske og psykologiske 
krigsførelse ikke var så udvik-
let. Men Sun Tzu udmærker 
sig ved at være så langt fra 
primitiv, men tværtimod me-

get nuanceret i sine betragt-
ninger. Som nævnt er det ofte 
IKKE rå kraft, men planlæg-
ning og refleksion, der giver 
sejr. Det er krigens tao, man 
skal begribe – og gribe.

Michael Diepeveen
Redaktør 
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ANMELDELSER

SPREDT
FÆGTNING

Guerillakrig
Ernesto Che Guevara

Imperialistserien
Demos 1971
120 sider, biblioteket

 De danske sabo-
tører under 2. verdenskrig, 
Tito’s partisaner, Viet Cong, 
Bader-Meinhof, Blekingegade-
banden, PLO, ETA, FARC, 
PKK, Tamilske Tigre og ISIS. 
You name it. Hvad der er fri-
heds/modstandsbevægelser, 
og hvad der er terrorister, af-
hænger af øjnene der ser, og 
hvor man står. 

Guerilla betyder den ’lille 
krig’, en asymmetrisk krigsfø-
relse, hvor spredte grupper 
laver overraskelsesangreb 
mod etablerede magthaveres 
konventionelle styrker. Ken-
detegnet ved uforudsigelig-
hed, decentral styring og at 
alle kneb gælder: Baghold, 
ødelæggelse af forsyningslin-
jer, broer, veje – en usynlig 
hær, der helst undgår direkte 
konfrontation, før fjenden er 
tilstrækkelig svækket. 

 En af de markante guerilla-
bevægelser var ledet af Ca-
stro, der tog magten på Cuba 
i 1959 og har haft den siden. 
Argentineren Che Guevara 
(1928-67) var her den legen-
dariske revolutionære kriger, 
der gav næring til 60-70’er 
generationernes samfundskri-
tik og antiautoritet. For nogle 
rebeller mest romantisk, for 
andre konkret med hensyn til 
at acceptere vold som et mid-
del til at skabe forandring. 
Guevara selv gik hele vejen 
og blev dræbt i 1967 i forsø-
get på at sprede revolutionen 
til det øvrige Sydamerika.

Guevara kredser om for-
hold af betydning for vellyk-
ket guerillakrig. Gode, stærke 
våben er afgørende, men ikke 
store, tunge våben – de hæm-
mer mobilteten, og her er 
han detaljeret om hvilke pi-
stoler, geværer, maskinpisto-
ler, der er bedst. Det er han 
også, hvad angår træning, ud-
rustning, udstyr, fornødenhe-
der, tøj og mad. Også medi-
cin, lægehjælp, sygepleje er 
vigtig (Che var selv læge), for 
både det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø er i krig som  
bekendt meget belastet.

Central er påstanden om, 
at ’folket’ altid vil kunne om-
styrte de siddende magtha-
vere – også selv om de sidder 
på resurserne, institutioner-
ne, kommunikationen … og 
har den materielle udrust-
ning og ildkraft. Det er ’fol-
kets’ stræben efter frihed og 
modstandsvilje mod uretfær-
dighed og undertrykkelse, 
der driver værket. Så Gandhi, 
Luther King, Mandela og Len-
non er da på rette spor, men 
for Guevara er det åbent op-
rør og væbnet kamp, der skal 
til. Ikkevolds-filosofi og diplo-

Han er citeret for at have 
sagt, at ’angreb er det bedste 
forsvar’. Men selv om der  
er meget rigtigt i dette – da 
Clausewitz ser ødelæggelsen 
af fjenden og erobringen og 
sejren som hovedmålet, og  
da overraskelsesmomentet 
ved at angribe kan have stor 
betydning – er det grænsende  
til en misforståelse. Igen er 
tingene mere komplekse, der 
er mange veje til målet, peger 
han på. 

Forråd, forsyninger, vind, 
vejr, materiel. Våben og ild-
kraft. Propaganda, ja styrke-
forholdet fysisk og moralsk 
har stor betydning. Bare kam-
pens varighed kan være afgø-
rende. Problematisk er det, 
hvis forbindelsen mellem  
politikere og generaler, til  
sergenter og fodfolk mistes. 
Uklarhed om mål og retning 
fører til dalende motivation 
og udmattelse. Lyder det  
bekendt? 

Clausewitz er ikke kun en 
del af sin samtid. Han har  
inspireret hele paletten fra 
robuste militærfolk til uor- 
ganiserede partisaner. Krig 
skærper indsigten i mekanis-
merne bag modsætningsfor-
hold, og han har inspireret 
samfundsforskere som Marx 
og Foucault m.fl. Hans værk 
har relevans for fagfolk, le-
dere og politikere – ja siges 
endda at cirkulere blandt  
(islamiske) terrorister.

Clausewitz har nemlig også 
blik for håndtering af krig  
af udefinerbar art i form af 
spredt modstand og terror. 
Han anbefaler, at man kigger 
indad. I en decentraliseret, 
netværksbaseret krig kan den 
største fjende være en selv. 
Ens egen bureaukratiske or-
ganisation bør måske ny-

tænkes? Måske modsvaret er 
selv at skabe et (militært) sy-
stem med mindre hierarki el-
ler bevidst styrke indre moral 
og passion. Ja, nye tider kræ-
ver ny tænkning, nye meto-
der, nye kompetencer, nyt le-
derskab.

Ledelse er bl.a. at forudse 
de langsigtede konsekvenser 
af at overhovedet gå i krig, at 
vente, undlade, beslutte, at 
kunne afveje … hvad der er 
på spil, hvad koster det for en 
selv og for landet? Hvornår 
skal man tage kampen op? 
Som leder skal man under 
pres fastslå, hvilken form for 
krig, man befinder sig i. Man 
skal kunne identificere kri-
gens tyngdepunkt. Man skal 
kunne tage de tunge beslut-
ninger.

Clausewitz er ikke den bed-
ste formidler. Hans pointer 
drukner i omstændelige ud-
redninger. Men når de står 
klart, vækker de til efter-
tanke. En vigtig pointe er,  
at krig, kampe, konflikter al-
tid lurer. Også latent og som 
kold krig. Krig kræver resur-
ser, tager ofte lang tid og har 
kæmpe omkostninger, men 
den er også en grundlæg-
gende drivkraft til forandring 
og baner vej for afklaring og 
fornyelse … 

Michael Diepeveen
Redaktør
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ANMELDELSER
ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

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

Ledelse af selvledelse
Skab visionært handle-
kraftigt følgeskab
Sanina Kürstein
Hans Reitzels Forlag

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

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

Hverdagsliv og livsforløb
Tværprofessionelt 
samarbejde om støtte
til børn og unges livs-
førelse
Ida Schwartz
Klim

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

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

Dygtig, dygtigere, 
dygtigst 
Talentudvikling gennem 
differentieret under-
visning
Kirsten Baltzer, Ole Kyed 
og Poul Nissen
Dafolo

Sammen om inklusion
Tre perspektiver på 
samarbejde om inklusion
Thomas Binderup (red.)
Dafolo 
 
Læreren som forsker
Indføring i forsknings-
arbejde i skole
Mary Brekke og Tom Tiller 
(red.)
Klim

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

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

Inklusion
En guide til inklude-
rende praksis i skolen
Kristina Rosenkrands  
Petersen
Hans Reitzels Forlag 

Undervisning og læring 
Lektionsstudier i skolen 
Kollegial sparring gen-
nem fælles studier 
Arne Morgensen 
Dafolo 

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

De fem dysfunktioner 
i et team 
En fortælling om  
lederskab
Patrick Lencioni 
Gyldendal Business

Flipped learning
Vejen til engageret 
læring 
Jonathan Bergmann  
& Aarons Sams
Turbine Akademisk 

De gode læringsmål
Lene Skovbo Heckmann
Dafolo 

Inkluderende klasse-
ledelse 
Mette Molbæk og  
Susan Tetler
Dafolo 

Effektive ledergrupper 
For bedre udvikling, 
implementering og 
tværgående sammen-
hæng
Henning Bang, Thomas 
Nesset Middelfart, Thorkil 
Molly-Søholm & Claus 
Elmholdt
Dansk Psykologisk Forlag 

Implementering
Fra viden til praksis  
på børne – og unge- 
området 
Bianca Albers, Helle Høgh 
& Hans Månsson (red.)
Dansk Psykologisk Forlag 

Undervisnings- 
differentiering 
Et princip møder  
praksis
E. Skibsted, H.B. Svend-
sen, K. Østergaard & S. 
Langager (red.)
Akademisk forlag
Forandringsledelse

I et narrativt perspektiv
Claus Nygaard & Hanne 
Fredslund
Dansk Psykologisk Forlag 

Ledelseskrise  
i konkurrencestaten 
Lars Bo Kaspersen & Jan 
Nørgaard
Hans Reitzels Forlag

Udsatte børn
Et helhedsperspektiv 
Karen-Asta Bo, Jens Guld-
ager & Birgitte Zeeberg
Akademisk Forlag

Ledere af læring 
Hvordan ledere i for-
valtningen, skole og 
klasseværelse frem-
mer elevernes læring
Richard DuFour & Robert 
J. Marzano. 
Dafolo 

Ledelse tæt på under-
visning og læring
Erfaringer fra fire  
skoler med gode ledel-
sespraksisser
Danmarks Evaluerings- 
institut
Rosendahls 

Styr på mål
Læringsmål, tegn  
og progression
Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag 

mati giver han, når det kom-
mer til stykket, ikke meget 
for.

Guerillaens decentrale or-
ganisation giver fordele, men 
Che betoner samtidig, hvor 
vigtigt det er at lægge strategi 
og taktik. Der er brug for sty-
ring. Men ledelse som sådan, 
hører man ikke meget til. Det 
er en-for-alle og den-første-
blandt-ligemænd tilgangen, 
der dominerer. Guerillaens 
struktur er flad med kun en 
lille grad af hierarki. Så selv 
om der er ligheder med en 
klassisk hær i form af disci-
plin, høj moral, klar forstå-
else af opgaven og tro på  
sejren, er der ikke megen 
overførselsværdi i bogen for 
ledere. 

For Guevara er det kamme-
ratskabet, at følge en fælles 
vej, der fører til succes, og  
ledelsens opgave er primært 
at holde motivationen, den 
moralske fane høj. Selv om 
der også er karismatiske le-
derskikkelser i den cubanske 
guerilla med El Jefe (Castro 
himself ) og hans Comman-
dantes i spidsen. Alt i alt: Ti-
den er måske løbet fra Gue-
vara og Cuba. Bogen var svær 
at opstøve, men kan da skaf-
fes antikvarisk eller lånes på 
biblioteket.

Michael Diepeveen
Redaktør
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Når vi disse  
år har så  

meget fokus på faglig-
hed, målsætning og 
styring, skal vi have 
 trivslen med …

 Jakob Holten Olsen havde 
egentlig ikke forestillet sig, at han skulle 
være skoleleder. Men efter seminariet 
var han ude og rejse, mødte en pige og 
landede i Santiago i Chile. Her arbejdede 
han i fem år som engelsk  lærer både på 
en grundskole og et teknisk  universitet. 

”Jeg endte med at få en koordinator-
rolle på universitetet og var afdelings-
leder for en flok engelsklærere. Det var 
faktisk det, der gav mig en lyst og tro på, 
at det kunne være noget for mig at gå i 
lederretningen,” siger Jakob Holten 
 Olsen.

Ud over sin kone og skolelederlysten 
fik han med sig hjem også erkendelse af, 
at han har et sydamerikansk gen, både i 
forhold til musik, mad og fodbold.

Med sine kun 41 år og med allerede 
næsten ti års erfaring som skoleleder må 
Jakob Holten Olsen sande, at skoleleder-
gerningen passer ham rigtig godt. 

Han kommer fra et skolelederjob på 
Gedsted Skole i Vesthimmerland gennem 
syv år, men var udlånt et års tid til kom-
munen til konsulentopgaver primært 
vedrørende it. 

”Det var også det at arbejde i en for-
valtning, som gjorde, at jeg måtte tilbage 
til skolen. Jeg savnede børnene, forældre 
og nærheden,” fortæller han.

Han har gennem 8-10 år været på små 
skoler, som er blevet mindre og mindre. 
Nu er han kommet til Ådalskolen, som er 
en skole i vækst med potentielt stigende 
elevtal.

”Jeg hæfter mig ved, at der ikke ligger 
en strukturtilpasning og forstyrrer sko-
lens eksistens. Jeg er stadig på en lille 
skole, men skolen er oprindeligt bygget 
som øvelsesskole til Skive Seminarium, 
tidligere Dalgasskolen, og er blevet lagt 
sammen med en landsbyskole og to af-
delinger. Skolen har rummet 600 elever 
på et tidspunkt, så der er masser af plads 
og et stort vækstpotentiale.”

Jakob Holten Olsen har som skoleleder 
altid haft behov og mulighed for at være 
tæt på elever, medarbejdere og kerneop-
gaven. 

”Så det passer mig fint, at det er blevet 

et krav i højere grad end tidligere. Skole-
reformen er en stor mundfuld, men det 
er også en gave at være med i sådan en 
proces og være med til at forme fremti-
dens folkeskole.” 

”Når jeg er tæt på, får jeg mulighed  
for at se, at de tiltag og indsatser, som  
vi sætter i værk, er med til at gøre en for-
skel. De dynamikker og sammenhænge, 
der foregår i klasserummet, er virkelig-
heden. Og det er magtpåliggende for mig 
som leder at være en del af den virkelig-
hed.”

Han forklarer, at meget skoleledelse 
handler om tillid. Som læreruddannet 
 ligesom de fleste medarbejdere er par-
terne på bølgelængde og agerer ud fra 
samme praksis.

”Hvis vi skal forandre noget i forhold 
til de fine intentioner i reformen, er det 
praksis, vi skal ændre på. Og hvis jeg 
skal være en god sparringspartner og 
vide, hvilke knapper vi skal trykke på, 
skal jeg som leder være tæt på praksis,” 
påpeger Jakob Holten Olsen.

Han mener, at faglighed og trivsel er 
hinandens omdrejningspunkter. 

”Når vi i disse år har så meget fokus 
på faglighed, målsætning og styring, skal 
vi have trivslen med. Vi er rigtig gode til 
trivsel i Danmark. Så gode, at jeg faktisk 
under besøg i Ontario, Canada har ople-
vet, at lærere og ledere er meget optaget 
af, hvad de kan på det punkt. Og de har 
haft stærkt fokus på faglighed i ti år og 
været hovedinspirationen i forhold til 
den danske skolereform. Vi har en kultur 
med trivsel i højsædet, og fokus på, at  
et godt skoleliv starter med at være tryg 
ved det, man skal, og blive taget alvor-
ligt.” 

ÅDALSKOLEN har 219 elever i en grund-
skoleafdeling til og med 6. klasse og en 
 specialklasseafdeling med fysisk og psykisk 
handicappede samt 55 lærere og pædago-
ger ansat. Ledelsesteamet består af skole-
leder, to afdelingsledere, SFO-leder og 
SFO-souschef.JAKOB HOLTEN OLSEN

41 år, skoleleder på Ådalskolen,  
Skive Kommune, fra 1. august.

JEG HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf
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KOM TIL 
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE 2015

PÅ ÅRSMØDET KOMMER BLANDT ANDET …

 
FANTASTISKE DAGE

DEN 22.-23. OKTOBER I
MUSIKHUSET I AARHUS

Casper 
Rongsted 
& Rasmus 

Schiellerup, 
læringseksperter

Ellen Trane 
Nørby,  

undervisnings-
minister 

Bjørn Hansen, 
formand for  
DLF’s pæd. 

udvalg

Thomas 
Blachmann, 
komponist, 
producer og 

musiker

Vincent Fella 
Hendricks, 

professor, KU

Jacob Fuglsang, 
uddannelses- 

redaktør, 
ordstyrer

Jørgen 
Mandrup, 

næstformand, 
Skoleleder- 
foreningen

Claus Hjortdal, 
formand for 
Skoleleder- 
foreningen 

SÅ DYGTIGE, DE KAN BLIVE …
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Her en lille forsmag på elementerne i årets store skoleledermøde: 

• Ledelse af læring
• Forskere og praktikere
• Skolereform m.m.
• Nationale mål 
• Livemusik 
• 1600 m2 udstilling

• Styring og netværk
• Medlemsfest
• Konkurrencestaten
• Skolepolitisk duel
• Underholdning 
• Mød kollegaerne

Programmet ligger på hjemmesiden, men bedre er  
det til tablet og smartphone at hente den særlige  
årsmøde-2015-app, hvor alt info er om program,  

 udstilling, fest: SKLmøde 2015

Benedikte Kiær, 
borgmester, 

KL’s Børne-og 
kulturudvalg

Bünyamin 
Simsek, 

rådmand for Børn 
og Unge Aarhus

Silke Fogelberg, 
formand 

for Danske 
Skoleelever, 

Andreas  
Rasch-

Christensen, 
forsknings- og 
udviklingschef, 

VIA-UC

Steen Nepper 
Larsen, lektor, 

DPU

Torben Chris, 
tidligere lærer, nu 

stand-upper

Troels W. Kjær, 
overlæge og 
hjerneforsker

Mette With 
Hagensen,  

formand for Skole 
og Forældre

René G.  
Nielsen,  

formand for BKF

… OG DU KOMMER SELVFØLGELIG OGSÅ, IKKE?

DIREKTE SÅDAN CA.  
FRA LA COPACABANA, 
SAMBANANAS

PARTYBANDET MR.POP 
VARMER FØDDERNE OP 
UNDER AFTENEN



Tlf. 46 48 03 90     info@aqualine.dk     aqualine.dk RING  på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

Køb en Fontemagna drikkevandskøler 
- og få en Quooker med i købet!
Normalpris for Quooker, den kogende vandhane, er  
kr. 8.575 kr. inkl. moms. 

Fontemagna drikkevandskøler designet til skoler.  
Ideel til eleverne.
• Robust, solid og med 3 udskænkningshaner, kan den klare den belastning,  

der er i et frikvarter
• Kan placeres på bord, hylde, gulv eller installeres som fjerninstallation

Quooker giver kogende vand uden ventetid. 
Ideel til lærerværelset.       

           

Mere bevægelse fremmer indlæringsevnen, og øger behovet for  
frisk, koldt vand.

En Aqua Line drikkevandskøler gør det sunde valg nemt.  
Placeret det rigtige sted giver den rent, frisk, iskoldt vand til alle.

Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og vejledning til 
hvilken drikkevandskøler I skal vælge. Eller besøg aqualine.dk.

Den nye skolereform lægger op 
til mere fysisk aktivitet 

Mød os på 
Skoleledernes 
Årsmøde 2015

STAND 22
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NOTER

FR EMOV ER
Skolelederforeningen afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

21. oktober 2015 i Aarhus – det er dagen før årsmødet.

Baggrunden for at holde et ekstraordinært møde er bl.a., at der skal drøftes og  
eventuelt besluttes ændringer i foreningens organisatoriske opbygning. 

Det drejer sig om en reduktion af antallet af medlemmer i HB samt ændringer i  
fordelingen af resurser centralt/decentralt, og når der er tale om vedtægtsændringer, 

skal det ske med 2/3-dels flertal. På mødet vil foreningens økonomi,  
medlemsudvikling og opgavehåndtering blive vendt. 

Oven på en række regionale møder mellem HB og de lokale skolelederforeninger  
samt sidste formandsmøde står det desuden klart, at der skal være større fokus på at  

understøtte det lokale arbejde, hvilket der fremlægges en plan for på mødet.

Forligskredsen bag skolereformen har sendt et fælles brev til alle landets  
kommuner med en opfordring til, at understøttende undervisning gerne må 
veksles til tolærerordninger.

I brevet fremgår det bl.a., at der da reformen blev indført også kom en ny be-
stemmelse i folkeskoleloven, som giver mulighed for at korte undervisningsti-
den ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-under-
visning i fagundervisningen.

Skolelederforeningen er ikke sikker på, at skoledagen dermed bliver kortere. 
Bl.a. fordi indskolingseleverne, skal fortsat være i skolefritidsordningen. For de 
øvrige elever skal der være pædagogiske grunde, der afgør, man kan gribe til 
denne mulighed. 

KORTERE
TUR BO 

SÆRLIGT TILRETTELAGTE, INTENSIVE LÆRINGS-
FORLØB – OGSÅ KALDET TURBOFORLØB – ER  

POPULÆRE. MEN FORUDEN AT DE KAN GAVNE DET 
ENKELTE BARN, KAN DE STYRKE INKLUSIONEN OG 

LÆRINGSMILJØET I HELE KLASSEN.

En ny rapport fra Egmont Fonden viser, at forløb, hvor 
børnene i en koncentreret og afgrænset periode tilbydes 

målrettet undervisning inden for eller uden for skole, 
styrker børnenes trivsel og faglighed. 

Det er især børn med særlige behov, forløbene  
retter sig mod, og

88% 
 

af de forældre, der har haft et barn på et turboforløb, 
vurderer at barnets faglige niveau er blevet løftet.

 

93%
 

af de adspurgte lærere og skolelederne mener,  
at børn med læringsvanskeligheder har gavn af  

et sådant intensivt forløb, og
 

60%
 

af lærerne mener, at forløbene kan hjælpe  
med nogle af de udfordringer, de står overfor  

som undervisere. 

DrengeAkademiet, Løkkefondens camps, Lær for livet, 
Tidlig Matematik-indsats, ScienceTalent Genious og  

Læsecamp Fyn er blandt de forløb, Egmont Fonden har 
støttet og fulgt.
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  BØGER MED INSPIRATION TIL DIN LEDELSESPRAKSIS

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 

TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

Af Inger-Lise Heinze

Det populære stave- og grammatikmateriale STAV er nu udkommet i en 
digital udgave til 3.-6. klassetrin. De øvrige klassetrin følger i 2016.

 er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 
overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

 er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning 
og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er der 
tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV.

 tilgås med UNI login og sælges som licens til skolens 
enkelte klassetrin.

Læs mere på stav-online.dk

Af Martin Ingvar og Gunilla Eldh

Gør livet i klasseværelset rigere, 
sjovere og lettere med ny 
inspiration fra hjerneforskning 
og adfærdsvidenskab.

Af Bianca Albers, Hans Månsson og 
Helle Høgh (red.)

Hvordan man kan arbejde sys-
tematisk med implementering, 
så  ny viden omsættes  til en 
forbedret pædagogisk praksis.

Af Anders Trillingsgaard 
Forord af Alfred Josefsen

Af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup 

60 samarbejdsøvelser direkte klar  
til brug. Fjerde bog i serien 
VÆRKTØJER TIL KLASSELEDELSE.

Af Henning Bang, Thomas Nesset 
Midelfart, Thorkil Molly-Søholm og 
Claus Elmholdt

Af Mai-Britt Herløv Petersen  
og Susanne Ploug Sørensen

Sæt læring i centrum med feed-
back og fælles faglig forståelse.

Af Hanne Fredslund og Claus  
Nygaard

En praktisk værktøjskasse med 
samtaleværktøjer til lederen når 
forandringer er en del af den orga-
nisatoriske hverdag.

Af Gitte Haslebo (red.) og  
Gro Emmertsen Lund (red.)

Praktiske redskaber til at 
fremme skolens læringsmiljø.

279 kr.

399 kr.399 kr.399 kr.

299 kr. 379 kr.

249 kr.

349 kr.

Tilskudsberettiget undervisningsmateriale Gratis prøveperiode 
Prøv Stav Online gratis i 14 dage til 
din skole.

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske 
elevhæfter får man Stav Online 
med for kun 300 kr. ekstra til den 
pågældende klasse (normalpris 
1.580 kr). Ønskes kun Stav Online 
yder vi 20% rabat ved bestilling i 
2015.

Bestil på info@dpf.dk eller  
tlf. 4546 0050.



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.

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Jørgen Mandrup Nielsen
Næstformand
jpmn@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

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

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org
 
Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@skolelederne.org

 
MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Karsten Steen Hansen
Konsulent
ksha@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org
 
Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@skolelederne.org

ADMINISTRATION OG DRIFT     
Nilab Totakhil
Studentermedhjælp
nto@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

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

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

MØD
ANDRE
SKOLE-

LEDERE
OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALEMEDIER! NU!
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NOTER

Sammen er  
vi stærkere 
hver for sig 

Mange lærere forstår godt, at skolelederne 
ikke kan melde lige så kritisk ud om skole-
reformen som dem. Det oplevede Claus 
Hjortdal, efter at flere deltagere på DLF’s 
kongres i september efterlyste, at skole- 
lederne kommer mere på banen.

På kongressen sagde Skolelederforenin-
gens formand bl.a. til lærerne:

”Vi siger igen og igen, at reformen er un-
derfinansieret. Men skolelederne deler ikke 
troen på, at bare vi snakker grimt nok om 
folkeskolen, så vil det gå fremad. I er nødt 
til at acceptere, at vi har en anden rolle.  
Vi er bindeleddet mellem dem, der tildeler 
skolen midler, og dem, der skal udføre  
arbejdet. Derfor siger vi tingene på en  
anden måde, fordi vi er i en anden position”. 

Claus Hjortdal høstede under sit indlæg 
på kongressen et stort bifald fra salen. 

S K O L E D A G E N S  L Æ N G D E
Skoledagene har den længde, som forligs-
partierne bag reformen har ønsket. Det viser 
en undersøgelse, som Epinion har foretaget 
for UVM, hvor 690 folkeskoler har deltaget. 

Sluttidspunktet er ligger dog ofte forholds-
vist sent – således:

•  Slutter 40 % af 1. til 3. klassernes under-
visning efter kl. 14, og i 75 % af 4. til 6. 
klasserne varer undervisningen til efter 
 kl. 14.30.

•  Har 73 % af eleverne i 7. klasserne, 70 % 
af 8. klasserne og 59 % af 9. klasserne 
først fri fra skole efter kl. 15.

Da politikerne bag reformen har haft en  
intention om at sluttidspunktet for 0-3 kl, 
4-6 kl. og 7-9 kl. skal være hhv. 14.00, 
14.30 og 15.00 viser undersøgelsen altså, 
at landets skoler kun delvist lever op til det.

Det har fået undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby til at sige, at der er plads til  
forbedring ...

Skolelederforeningens formand Claus Hjort-
dal fastslår imidlertid, at skolerne gør, hvad 
de skal inden for reformens og lovens ram-
mer – og at skoledagen på skolerne har den 
ønskede længde. Han peger så også på, at 
en række praktiske forhold kan gøre, at nogle 
skoler har undervisning efter kl. 15.

Det er fx uden for skolens eller skoleledel-
sens rækkevidde at lave om på forhold som 
elevernes transport, konfirmationsforbere-
delse der udskyder undervisningen, for få 
faglokaler, møder mv..

Arbejdsløse kan se frem til at få skåret i deres 
dagpenge, fremgår det af en lækket rapport fra 
Dagpengekommissionen. 

Kommissionen foreslå angiveligt indeholder tre 
forslag til at ændre det nuværende dagpengesy-
stem. En afgørende forudsætning er, at dagpen-
geudgifterne ikke må stige.

Et forslag er at forlænge dagpengeperioden fra 
to til tre år og samtidig sænke i den månedlige 
ydelse med mellem 6 og 15 %.

Et andet forslag er at fortsætte med en toårig 
dagpengeperiode. Derefter skal et halvt års be-
skæftigelse udløse et 3. år med en reduktion af 

satsen  
på 20 %.

Sidst at det er 
muligt løbende 
at genoptjene og 
forbruge dagpenge, så 
der for hver måned i beskæftigelse kan optjenes 
to måneders dagpenge minus 5 %. 

I dag har ledige ret til to års dagpenge. Der- 
udover skal man samlet set have et helt års  
ordinært arbejde inden for tre år, hvis man  
skal have ret til yderligere to år med dagpenge. 

Kilde: Politiken

PREKARIAT
En ny samfundsklasse med ovennævnte navn er ved at brede sig – kendetegnet ved usikre  
arbejdsforhold, en nomadelignende og daglejeragtig tilværelse

Den tæller bl.a. de unge akademikere, journalister, freelancere, immigranter og løsarbejdere 
uden pension, ferie og dagpenge, der i stigende grad er projekt- eller vikaransatte.

Det er et overskudsproblem … og den nye samfundsklasse tæller ikke fx sygeplejersker,  
politifolk eller lærere, som lige nu ikke har så svært ved at finde fast arbejde.

DAGPENGE
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BEDRE SKOLER KRÆVER  
BEDRE LEDELSE

 I København er det me-
get forskelligt, hvordan det er gået 
ellers sammenlignelige skoler i det 
første år med den nye folkeskolere-
form. På nogle skoler har dygtige 
skoleledere øget distriktsoptaget og 
halveret sygefraværet – fordi de fra 
begyndelsen har været i stand til at 
udnytte de muligheder, der er i re-
formen. På andre skoler, nogle 
gange i samme nabolag, er det gået 
stik modsat. Her er fraværet steget, 
mens forældre i skoledistriktet sø-
ger andre skoler til deres børn. 

Det er ikke raketvidenskab, at 
dygtige ledere giver mere inspire-
rede lærere. Og at inspirerede læ-
rere giver både gladere - og dygti-
gere børn. Og her rammer vi ker- 
nen af reformen. Lad mig med det 
samme slå fast: Jeg er all-inn på re-
formen. Jeg synes, at det var nød-
vendigt at tænke skolen forfra. Jeg 
er enig i selve formålet: At alle ele-
ver skal trives og blive dygtigere. 
Samtidig er jeg klar over, at refor-
men har været en hård øvelse for 
mange - både for lærere, børn og 
forældre. At det har været svært at 
vænne sig til længere skoledage. At 
lærerne har betalt en pris i form af 
nye arbejdstidsregler, og at de er 
udfordrede af at have et endnu 
større fokus på det enkelte barns 
læring og arbejde sammen med de-
res kolleger på nye måder. 

Men samtidig er det helt tydeligt, 

at det hverken er de nye rammer 
alene, eller den enkelte lærer isole-
ret, der kan løfte reformen. Det er i 
høj grad op til skolernes ledelse at 
fylde rammerne ud og få reformen 
til at lykkes.

De 70 folkeskoler i København 
har i udgangspunktet de samme 
økonomiske vilkår. Vi har netop 
indgået politisk forlig om budgettet 
for næste år, og det indeholder flere 
elementer, der skal få skolerefor-
men til at virke i praksis: Vi er i 
gang med en ambitiøs plan for re-
novering af alle Københavns folke-
skoler, så de fysiske rammer kan 
understøtte nye undervisningsfor-
mer. Vi giver også midler til flere 
lærertimer på skolerne, så enderne 
bedre kan nå sammen. Der er givet 
penge til efteruddannelse forud for 
reformen, og til udvikling af ledere. 
Alligevel er resultatet på skolerne 
meget uens. 

 Selvfølgelig kan naboskoler have 
forskellige vilkår eller børnesam-
mensætning. Men der er et fælles-
kende ved de skoler, der lykkes: 
Nemlig at de har engagerede ledere 
med klare visioner og tydelig ret-
ning. Ledere, der indtager det nye 
rum, som skolereformen skaber. I 
mine øjne vil det være en falliter-
klæring at lade skoler med flotte re-
sultater spurte af sted og resten 
komme haltende efter. Vi har brug 
for at lære af de gode ledere og un-

derstøtte de mindre gode. Derfor 
kommer vi i de kommende år til at 
sætte spot på de københavnske sko-
lers resultater: Hvor lykkes det at 
øge trivslen, forbedre de faglige re-
sultater og nedbringe sygefraværet? 
Hvorfor er nogle skoler det natur-
lige førstevalg for alle børn i skole-
distriktet, mens andre ikke er? 

I mine øjne er folkeskolen den 
vigtigste samlende institution i vo-
res fællesskab. Her kan vi give alle 
børn, uanset baggrund, muligheder 
i livet. Her mødes børn og familier 
på tværs af samfundsskel. Her byg-
ger vi fundamentet for fremtidig 
velstand. Derfor er jeg også glad 
for, at vi er på rette vej i Køben-
havn: Vi oplever for første gang 
længe, at flere forældre vælger fol-
keskolen til. Men den faglige resul-
tater i dansk og matematik ligger 
stadig under landsgennemsnittet, 
og alt for få københavnske unge ta-
ger en ungdomsuddannelse. Nogle 
gange kan det lyde som om, det løs-
ningen alene er at sende flere penge 
til skolerne. Men resultaterne på de 
mest velfungerende skoler i Køben-
havn viser, at god ledelse er lige så 
vigtigt som penge. Derfor skal de 
dygtige ledere lære fra sig – og de 
mindre dygtige være i stand til at 
udvikle sig, så vi får 70 folkeskoler i 
København, som vi alle sammen er 
stolte af.  

AF FRANK JENSEN, overborgmester i København 
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FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

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

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode 
af 4 år fra den 1. maj 2016.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har 
været medlem af Lærerstandens 
Brandforsikring siden den 1. januar 
2015, og som har fast bopæl i 
valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges 
stemmeberettigede medlemmer, 
som har fast bopæl i vedkommende 
valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 med-
lemmer fra kandidatens medlems-
gruppe. Disse 4 medlemmer må 
ikke være delegerede og behøver 
ikke at have bopæl i kandidatens 
valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest mandag den  
23. november 2015.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres hos: 
LB Foreningen 
Farvergade 17 
1463 København K 
tlf. 33 95 73 50  
e-mail: piso@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, end 
der skal vælges. Hvert medlem har én 
stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til 
alle stemmeberettigede medlemmer i de 
valgområder, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2016. De skal returneres, så de er på 
LB’s hovedkontor senest den 15. februar 
2016.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 
2016 på LB Foreningens hjemmeside.

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

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

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- under-
visningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. §3 i 
vedtægterne.

I alt skal 9 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems
gruppe 2

1 og 2. Storkøbenhavn 3 3

3. Nordsjælland 2 1

Valgområde 1 og 2  
(Storkøbenhavn)  

Postnr.: 1000 - 2990

Valgområde 3  
(Nordsjælland)  

Postnr.: 3000 - 3690

Der udskrives hermed valg i følgende to valgområder:

Yderligere information www.lbforeningen.dk

valg til generalforsamling 2016-skolelederen_210x135mm.indd   1 21-09-2015   12:58:31



ER DU STOLT AF DIN SKOLE?

❝En bavian af en dreng, som er svær  
at motivere, rakte hånden op og sagde, 
at han stadig hadede at skulle op om 
morgenen, men at den der måde at 
arbejde på “fandeme var for fed“❞.

❝Som pædagogisk leder  
bliver man helt positivt  
overvældet❞. 

Ring på 88 24 50 84 eller skriv til info@cooperativelearning.dk 

www.cooperativelearning.dk

Det bedste du kan gøre for din skole er at vælge  
retning og holde fast. Det kan vi hjælpe med! 

Med stærke Cooperative Learning kompetencer kan I opnå:

■   Inklusion af alle elever, både fagligt og socialt

■   Høj faglighed - også uden lektier

■   Struktur og tydelig klasseledelse

■   Bevægelse og variation i undervisningen

■   Motiverede og glade elever

■   Lærere med professionelt overskud

Skoleudvikling · Pædagogisk udvikling
Kursus, vejledning, coaching

Kontakt os og aftal et møde
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