
MAN  
SKAL  
IKKE  
VÆRE  
KONFLIKTSKY
Skolereformen og arbejdstidsreglerne 
bliver tolket for firkantet mange steder, 
mener undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby. Derfor opfordrer hun  
skolelederne til at træde i karakter.  
De skal lede og sætte klare retninger  
og mål. Til gengæld lover hun at gå i  
dialog og støtte op om de udfordringer, 
der kan være i reformen s. 10 
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DEN ÅBNE SKOLE // Tillidsbaseret læringsledelse // Status på inklusion // Årsmøde APP: SKLmøde2015 
// Reform baner vej for ny fortælling // Webinarer // Berneke om digitalisering // Slut med frikvarteret?

MÅNEDENS TWEET: 
@Claushjortdal:  

Ministeren på Sorø:  
fællesskabet bli’r svagere 

hvis vi ikke giver alle lige 
muligheder #soroe15 



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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s. 34 s. 64s. 10
S. 05: Leder og video.  
Formanden taler

S. 06: Sekretariatet.  
Tre nye faglige enheder

S. 08, 20, 37, 52, 60 og 70  
Noter om småt og stort

S. 58: Har fået nyt job. 
Selv man har rundet de 60

S. 64. Anmeldelser.  
Af sidste skolehistorie bl.a.

S. 50: Del viden og visioner. 
Geografi og afstand er slet ikke 
længere en hindring for at mødes!

S. 54: Alt er genstand for læ-
ring. Nu skal der kigges på pauser 
og frikvarteret, viser analyse 

S. 62: Årets årsmøde i Aar-
hus. Læs her og hent APP med 
altid opdateret info: SKLmøde2015

S. 74: Fart på med digitalise-
ring. Også ad den vej kan alle 
elever blive så dygtige, de kan

S. 34: This is to you Mrs. Ro-
binson. Lærere og elever præste-
rer bedre i skoler med høj tillid

S. 38: Inklusion er bedre  
end sit rygte. Hvad er status? 
Plenum har kigget på sagen og  
har et bud

S. 44: Sig hvad du gør. Gør 
hvad du siger. Men hvordan få det 
hele kommunikeret professionelt?

S. 10: Frihed under ansvar 
og medansvar. Ellen Trane 
Nørby hylder de klassiske liberale 
værdier …

S. 22: Sesam luk dig op. Den 
åbne skole fører til mangfoldige, 
nye, spændende bekendtskaber

S. 30: Ny titel: Læringsleder. 
Der ansættes nye typer skole- 
ledere for at komme tættere på 
undervisningen og eleverne
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s. 50

ILLUSTRATION: OTTO DICKMEISS

S. 54
Der ligger resurser 
til bl.a. læring gemt 
i den frie tid, men 
omvendt risikerer 
pausens særlige pu-
sterum at forsvinde
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Få sammenhæng i jeres  
pædagogiske indsatser

Efteruddannelsesforløb til skoler

Har I alle brikkerne?
– og passer de sammen?

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

Klare rammer

Fagligt fokus

Synlige mål

Positivt læringsmiljø

Målstyret 
undervisning

Klasseledelse

Cooperative 
Learning

Synlig læring

Klare succeskriterier

Vurdering for læring
Effektiv feedback

Individuelle og fælles mål

Professionel og  
myndig ledelse

Struktur i undervisningen
Værdisættelse af læring

Højt læringsudbytte

Klare regler for samspil

Stort fagligt fokus

Aktive elever

Positivt læringsmiljø

Effektiv brug af tiden

Inklusion

Kurser
Vejledning
Praksis- 
coaching

Ro og klare rammer

CooperativeLearning_Puslespil_210x275_150805.indd   1 06/08/15   11:58



I UDVIKLING 
 Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Reformens år 2, og 

alle er godt i gang på skolerne. Selv har jeg sammen med vores nye  
minister Ellen Trane Nørby været på skolebesøg samt haft travlt med 
diverse medier, der selvfølgelig har haft et stort fokus på skolestarten. 

Jeg fik desuden sammen med næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
lejlighed til at mødes med ministeren kort efter hendes tiltrædelse og 
senere var jeg på vegne af foreningen sammen med ministeren og or-
ganisationsfolk, forskere og praktikere med på årets Sorø-møde. 

Her blev bl.a. drøftet inklusion og EUD-re-
formen. Det har I kunnet følge på vores 
hjemmeside, Facebook og Twitter – og læs 
også interviewet med Ellen Trane Nørby i 
dette blad. Skal jeg fremhæve bare en ting af 
det, at hun sagde på Sorø-mødet var det, at 
en så stor reform, som vi er i gang med at 
implementere, SKAL have lov at tage sin tid.

Det er både beroligende og nødvendigt, 
for ingen ønsker eller har behov for flere nye større tiltag lige nu, heller 
ikke forældre og elever. Så store ændringer med en ny praksis for un-
dervisning, uddannelse, dannelse, læringsmålstyring samt inklusions-
opgaven slår ikke igennem på ét eller to år. Der bliver brugt rigtig 
mange kræfter for at lykkes med det hele.

Skolelederforeningens medlemmer er under pres med de mange nye 
opgaver, hvilket igen giver et pres på vores leder-TR. Og helt faktuelt er 
bemandingen på skolerne reduceret, ja der er 15 % færre skoleledere 
end for fire år siden. For foreningen betyder det, at der også er pres på 
bl.a. medlemshåndtering, økonomi, støtte til TR mv.

På den baggrund har vi lige holdt en række regionale møder med 
foreningens lokale bestyrelser om udfordringer og prioriteter fremad-

rettet. Det vil også være hovedoverskriften for en drøftelse på 
formandsmødet i slut august for at træffe beslutninger på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde lige før årsmødet i 
sidste halvdel af oktober. 

Vores forening er stærk, synlig og attraktiv, og det skal 
den blive ved med at være. Vi skal altid kunne håndtere 
ledernes løn- og ansættelsesvilkår tilfredsstillende både 
centralt og decentralt. Samtidig skal foreningen være 
klar med en markant og selvstændig stemme i medierne 
og over for med- og modparter.

Hovedbestyrelsen vil styrke sammenhængskraften i 
foreningen, og det kræver også, at vi ser på de organisa-
torisk-politiske forhold både på de indre linjer og vores 
placering i det store organisatoriske billede. Det sidste er 
et mål, vi særligt vil søge at nå ved at styrke samarbejdet 
med de andre underviserledere i LC samt via det nye 
Lederråd i FTF. 

 Claus Hjortdal 
 Formand, Skolelederforeningen 
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Formandens ind-
tryk fra møderne 
med foreningens 
lokalt valgte. 

TWEET: 
@Claushjortdal:  

Stort tillykke med Børne-  
og Undervisningsministeriet.  

Dejligt at det er samlet.  
Ser frem til godt samarbejde 

om skolen @EllenTraneNorby 
#Skolepol 
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 Reform, inklusion, L409 og 
strukturændringer har alt andet lige øget 
forventningerne til skolelederne. Det 
smitter af på foreningens sekretariat. 
Rådgivningen og sagsbehandlingen er 
blevet mere kompleks, og antallet af sa-
ger er steget på trods af et faldende 
medlemstal. 

Netop det sidste kan også mærkes øko-
nomisk, når ca. 500 skoleledere sva-
rende til 15 % af det samlede antal med-
lemer over de seneste fire år er blevet 
barberet væk på grund af skolenedlæg-
gelser og sammenlægninger. Det giver 
færre kontingentindtægter, hvilket bl.a. 
har betydet, at Skolelederforeningens se-
kretariat pr. 1. august 2015 er reduceret 
med en konsulent.

I dag udgøres sekretariatet af i alt 12 
ansatte, heraf er to på halv tid – en stu-
dentermedhjælper og en kommunikati-
onskonsulent – og desuden er to konsu-
lenter grundet seniorordning på nedsat 
tid. Stor er foreningen ikke sammenlig-
net med andre faglige organisationer og 
fagforeninger. Men de tilbud, der er, skal 
være i top og møde medlemmernes be-
hov, og som man siger: Hellere lille og 
vågen, end stor og doven. 

Faglige enheder
Ændringen i antal ansatte samt udviklin-
gen i opgaverne har betydet, at sekreta-
riatet har måttet give sin egen opgaveløs-
ning og organisering et eftersyn. Det er 
sket i første del af i år og i dialog med 
foreningens politiske ledelse – med fokus 
på at sikre kvalitet, udnytte de eksiste-
rende kompetencer, styrke videndelin-
gen, minimere sårbarheden, håndtere 
kompleksiteten i opgaveløsningen samt 
opnå den bedste resurseudnyttelse. 

Konkret har det medført, at sekretaria-
tet nu har ændret sin organisation fra 
tidligere fire team til nu tre faglige enhe-
der: 1) Administration og Drift, 2) Politik 
og Kommunikation og 3) Medlemsrådgiv-
ning og Forhandling. 

I de nye faglige enheder vil være for-
skellige profiler og forskelligt opgave- 
fokus inden for den fælles ramme, jf.  
figuren på næste side. 

”Samlet skal den nye organisering 
medvirke til en sikring af kvalitet og ef-
fektivitet i en tid, hvor sekretariatet lige-
som på skolerne er presset på mandskab 
og opgaver. Vi søger at føre den gode 
praksis, vi har haft i medlemsservicen og 
interessevaretagelsen videre, men også 

at nytænke, hvordan de kompetencer, vi 
har, kan udnyttes til fulde”, siger næst-
formand Jørgen Mandrup Nielsen.

Perspektivet fremad
De nye faglige enheder i sekretariatet har 
indledt deres samarbejde, og også bilate-
rale og fælles møder er sat i system i for-
hold til de samlede opgaver, mål og op-
mærksomheder, der er, samt den fælles 
understøttelse af det politiske niveau. 

Målet er til stadighed at se med nye 
øjne på opgaver og opgavehåndtering, 
men også på kvalitetssikring og effektivi-
sering af opgavevare tagelsen.

Sekretariatets vision er at sikre, at 
hvert enkelt medlem oplever værdi af sit 
medlemskab af Skolelederforeningen. 
Opgavevaretagelsen bliver løbende eva-
lueret, nogle indsatsområder må nød-
vendigvis nedprioriteres noget i takt 
med bl.a. medlemsudviklingen, mens an-
dre bliver opprioriteret, fx vil der blive 
arbejdet mere målrettet med kvalitetssik-
ring, dokumentation og statistik.

Den kulturforandring, der sker i folke-
skolen, sker også i foreningens sekreta-
riat, hvor det er vigtigt, at kulturen lø-
bende drøftes, og at der er åbenhed for 

SAMFUNDET ÆNDRER SIG, FOLKESKOLEN ÆNDRER SIG, 

SKOLELEDERFORENINGEN ÆNDRER SIG, OG PÅ SAMME MÅDE 

GØR FORENINGENS SEKRETARIAT, DER HER FRA DET NYE 

SKOLEÅR HAR ORGANISERET SIG I TRE FAGLIGE ENHEDER

Af Michael Diepeveen • Illustration Datagraf

skolelederforeningen

TRE-I-EN
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DAGLIG LEDELSE  Katrine Thomsen

at tale om foreningens fremtid. Nu og i 
de kommende år er der mange tiltag i 
spil, som kan have stor betydning for så-
vel medlemmer, politikere og ansatte – 
og som tilsvarende får betydning for se-
kretariatets organisering. 

I den forbindelse får de forhandlinger, 
der er i gang om en reorganisering af le-
dergrupperne i LC, betydning for Skole-
lederforeningens sekretariat, idet visse 
typer opgaver som OK, løn- og ansættelse 
kan løses i et tættere sekretariatssamar-

bejde. Således har foreningen efter som-
mer sammen med Frie Skolers Ledere 
startet et samarbejde, der løbende tæn-
kes udvidet for hele LC-Lederforum. 

AD
MI

NI
ST

RA
TIO

N OG DRIFT

MEDLEMSRÅDGIVN ING  OG  FOR HANDL ING

POLITIK OG KOMMUNIKATION

  

OPGAVER
Økonomi centralt og lokalt, ad-
ministration, kontingent, projek-
ter, løn, honorar, frikøb, pension, 
ejendom, medlemsservice/sy-
stem, møder lokal økonomi, mv. 

RESSOURCER
Charlotte Dilling,  
Nilabjan Totakhil (stu-
dentermedhjælp) 
samt eksterne re-
surser, sekretariats-
chef og formand-
skab. 

RESSOURCER
Michael Diepeveen  
(faglig chef), Malene 
Lieberknecht, Dorrit 
Bamberger, Søren 
Teglskov (delvist) 
samt eksterne  
resurser, formandskab 
og HB. 

OPGAVER
Skolelovgivning, ledersparring, 
lederkurser, projektledelse,  
høringssvar, udvalgsarbejde,  
analyse, medier, journalistik, 
presse- og kommunikation,  
strategi, oplæg mv. 

OPGAVER
Overenskomstforhand-
ling, løn, pension, råd-
givning, forhandlings-
fællesskab, leder-TR, 
afskedssager, tjenstlige 
samtaler, bisidder, struk-
tur, strategi, oplæg mv.

RESSOURCER
Peter Cort (faglig chef), 
Carsten Anker, Louise Z. 
Graugaard, Karsten 
Hansen, Søren Schnack 
og Søren Teglskov (del-
vist) samt samarbejde 
ift. Leder-TR

FÆLLES
•  Samarbejde
•  Fælles kultur, værdier og mål
•  Fokus på politiske prioriteringer
•  Kvalificering og opstart af  

projekter
•  Videndeling, helhedstænkning 

og fælles tiltag
•  Resurser bruges optimalt ift. 

medlemmerne.

NY ORGANISATION PR. AUGUST 2015 FOR SKOLELEDERFORENINGENS SEKRETARIAT
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NOTER

ORKER IKKE
En ny undersøgelse viser, at antallet af trætte skole-
børn er steget til langt over det dobbelte over de 
sidste 25 år.

Et bud på hvorfor er, at al den elektronik, børnene 
omgiver sig med, har indflydelse på mængden og 
kvaliteten af deres søvn. Særligt aldersgruppen 11-15 
år er meget aktive på sms og sociale medier, lige-
som de er storforbrugere af computere og tv, som 
mange har på værelset. 

Derfor peger eksperterne på, at særligt forældrene 
bør træde til og hjælpe børnene til at få bedre søvn-
vaner. Det gælder også andre faktorer, der kan på-
virke energiniveauet som usunde fødevarer som  
sodavand, slik og fastfood samt deres mentale  
velbefindende.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014,  
Statens Institut for Folkesundhed.

Innovation 
En ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse  
peger på tre fællestræk hos ledere, som evner  
at skabe rum og rammer for innovation i hver-
dagen:

1.  De er faglige ledere, som har fokus på  
kerneopgaven.

2.  De er tydelige og nærværende.
3.  De kan skabe mening i ideer og strategier,  

så de virker i hverdagen. 

Det er måske især sidste karakteristika om, at 
kunne ’oversætte’ vanskeligt forståelige omstil-
linger og ny tiltag, som stimulerer medarbej-
derne til selv at gå nye veje, finde nye løsninger. 

Se www.lederweb.dk > hverdagsinnovation

Å B E N H E D
Fakta, overblik, økonomi og praksiseksempler. Alt dette findes i ’Læring i den åbne skole’, 
som er publiceret af KL og udviklet i samarbejde med en række kommuner.

Hæftet indeholder blandt andet syv gode råd til skolerne om den åbne skole samt et af-
snit om jura, som giver svar på spørgsmål om ansvar, forsikring, tilsyn, tavshedspligt og 
børneattest.

Ligger på www.kl.dk > Læring i den åbne skole

Så mange 11-15-årige  
skolebørn føler sig trætte 

om morgenen:

HVER DAG
FLERE DAGE HVER UGE 
EN DAG OM UGEN
ALDRIG / SJÆLDENT

25
,5

 %

34
,5

 %

 1
8,

3 
%

21
,8

 %

INVE STÉR
LÅN & SPAR BANK HAR FÅET TO MEGET FLOTTE PRISER

Først EU´s arbejdsmiljøpris ’Healthy Workpla-
ces Good Practice Award’ og siden som den 
første danske virksomhed til dato den internati-
onale pris ’The Global Health Award’ for at 
kombinere et godt psykisk arbejdsmiljø med en 
fornuftig forretning. 

Som andre arbejdspladser har banken været 
ramt af for mange opgaver, stress og sygdom. 
Målet var derfor at få vendt udviklingen, så 
medarbejderne i stedet for at blive syge – fik 
energi – af at gå på arbejde.

Med tilbud om helbredstjek med udredning af 
livsstil, rygning, motion, kost, søvn m.m. parret 
med tilbud om fysiske og sociale aktiviteter er 
det lykkedes banken at ændre arbejdsliv/privat-
liv-balancen positivt. Samtidig er der igangsat 
ledelsesudvikling for at støtte processen. 

Det betaler sig at investere i medarbejdernes 
sundhed og trivsel. Således er det gennemsnit-
lige sygefravær blandt de ansatte siden 2008 
faldet fra 8 til 4 dage, mens bankens overskud 
omvendt løbende er steget. 

Slankes
Med færre medlemmer skal DLF spare, så 
derfor lægges der op til vedtægtsændringer 
på efterårets kongres.

Dels foreslås det, at der fremover skal være 
to færre medlemmer af foreningens hoved-
styrelse og dels, at der kun holdes kongres 
hvert andet år.

Desuden er det tanken at fagbladet Folkesko-
len med tilhørende medier lægges over i et 
selvstændigt udgiverselskab (med DLF som 
hovedejer), så der kan søges mediestøtte.
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ACT CleanCoat® fjerner  
effektivt lugt og mug
Dårlige toiletforhold er ikke længere noget, skoler 

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

løsning, der effektivt fjerner lugt og mug og gør 

den efterfølgende rengøring meget lettere. 

Derudover eliminerer ACT CleanCoat® op til 

99,99999 % af alle bakterier, vira og svampe

sporer i minimum 12 måneder.

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

påføres alle overflader i rummet. Produktet  

virker ved at nedbryde bakterier til CO2 og vand.  

Vi yder 12 måneders garanti på vores løsning.

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

gratis vurdering af de udfordringer, I har.  

Derefter kan vi give dig et tilbud på en løsning.

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

hverken elever eller forældre.”

Serviceleder Kaj K. Møller, Kristrup Skole

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

langvarigt fjernet vores lugtproblemer  
og gjort rengøringen meget lettere.”

Serviceleder Michael Christensen, Rismølleskolen

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

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

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

Træt af uhumske 
skoletoiletter?

6278 Annonce til Plenum 210x275mm.indd   1 15-05-2015   08:03:09



AT

TIL

FRIHED

LEDE

interview
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UNDERVISNINGSMINISTER ELLEN 

TRANE NØRBY ER KLAR TIL AT 

GIVE FOLKESKOLEREFORMEN ET 

EFTERSYN, MEN EFTERLYSER, AT 

SKOLELEDERNE I HØJERE GRAD TØR 

UDNYTTE DEN FRIHED, DE HAR  

TIL AT LEDE DEN ENKELTE SKOLE. 

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen

”Jeg tror ikke på, at man la-
ver en god folkeskole fra mit 
hjørnekontor eller fra Chri-
stiansborg generelt. Jeg tror, 
at man i høj grad er nødt 
til at sige, at udviklingsan-
svaret ligger ude lokalt. Vi 
udstikker de overordnede 
rammer, men det er derude, 
man skal udfylde dem.”

 Da Plenum interviewer El-
len Trane Nørby, er det kun fem uger 
siden, den 35-årige venstrepolitiker satte 
sig i sin første ministerstol. Hun er netop 
landet fra ferie, men der har ikke været 
meget tid til afslapning for den nyud-
nævnte undervisningsminister, som alle-
rede har lagt ud med tilsagn om et ser-
viceeftersyn af folkeskolereformen og 
ekspertgrupper, som skal se folkeskolen 
efter i sømmene. 

”Grundlæggende skal der jo ro om 
dele af reformen, så man kan få ro til at 
implementere den. Men der er også 
nogle ting, som åbenlyst ikke fungerer, 
og det skal man være ærlig om. Jeg vil 
gerne kigge positivt på, at der er steder, 
hvor man føler, at man kan gøre det på 
en bedre eller anderledes måde ved at 
udfordre rammerne. Der er jo slet ikke 
tale om, at man skal kaste det hele i 
skraldespanden.”

Familien løftede i flok
Ellen Trane Nørby voksede op i en ker-
nefamilie på en gård ved Lemvig i Vest-
jylland, syd for Limfjorden. Faren var 
biologilærer på Lemvig Gymnasium, og 
moren arkitekt. Begge gik på pension 
denne sommer. Ellen Trane Nørby og 
hendes to brødre blev opdraget med 
klare værdier. Familien samledes om af-
tenen til aftenmåltidet og talte om da-
gens begivenheder, og de tre børn deltog 
selvfølgeligt i det fælles arbejde. Børnene 
tog ud fra bordet og hjalp til hvor de 
kunne, på det lille fritidslandbrug. 

”Jeg er vokset op i et barndomshjem, 
hvor familien og værdier og viden og det 
at være nysgerrig på at lære, har spillet 
en stor rolle. Jeg er opdraget til, at man 
tager ansvar, ikke bare for sin egen næ-

plenum – aug 2015 11



Det tager syv kvarter fra Ellen 
Trane Nørby træder ud af hoved-

døren i hjemmet i Sønderborg, 
til hun står i kontoret i Undervis-
ningsministeriet i Frederiksholms 

Kanal. Lufthavnen i Sønderborg 
bliver brugt flittigt af den nye 

minister, der dog også har en lej-
lighed i København og sin datter 

i Folketingets vuggestue.
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setip, men for helheden. Dét der med bare at 
kritisere eller stå på sidelinjen i bedste danske 
stil, og sidde og råbe foran fjernsynet og sige, 
at dommeren ikke har fattet fodboldspillet og 
at man selv ville kunne klare det meget bedre, 
gør ikke vores samfund bedre. Vi skal hver 
især engagere os og tage et ansvar. Det har 
også været kendetegnende for mit politiske 
virke.”

Politisk aktiv i skolen
Faderen var aktiv i Venstre og sad i perioder i 
byrådet i Lemvig, så lysten og behovet for at 
engagere sig politisk, lå lige for. Allerede i fol-
keskolen blev Ellen Trane Nørby aktiv i elevrå-
det, og opnåede bl.a. at få køleskabe til elever-
nes madpakker. 

”Mit politiske engagement og min indigna-
tion startede der. Især, da jeg oplevede at læ-
rerne behandlede os forskelligt. Jeg husker 
meget tydeligt en lærer som, sikkert i kraft af 
usikkerhed på nogle områder, altid kørte på 
de elever, der havde det dårligst i klassen og 
som ikke havde lavet lektier. Jeg syntes jo, det 
var enormt urimeligt, at dem, der havde det 
svært i forvejen, blev udstillet foran os alle 
sammen. Læreren skulle jo spille den mod-
satte rolle og løfte os alle.”

Men det var først i gymnasiet i Lemvig at 
hun blev klar over, at lysten til at ændre på 
tingene faktisk var politik. 

”Politik er jo det, vi gør i hverdagen ved at 
engagere os i alt fra vores børns klasse til den 
lokale idrætsforening. Det er også politik at 
have en mening og turde sige den højt og være 
engageret. Det blev i høj grad tydeligt for mig, 
fordi jeg kom til at gå i 1. g med nogle ræve-
røde klassekammerater, som simpelthen var 
så socialistiske, at de socialistiske partier i dag 
ville løbe skrigende væk.” Ellen Trane Nørby 
ler højt, mens hun fortæller om sværdslagene 
med de venstreorienterede gymnasieelever. 

”Det var jo borgerløn og omfordeling i en 
grad, der var helt ekstrem. Og jeg kunne 
mærke, at jo mere, jeg diskuterede med dem, 
jo mere bevidst blev jeg om, at der var nødt til 
at være en modvægt. Jeg havde ikke den der 
tilgang til, at alle skulle være ens, og at man 
ikke skulle belønnes for at gøre en ekstra ind-

sats. Så jeg meldte mig 
ind i Venstres Ungdom.”

En dikkende 
lammehale
At det var til højre for 
midten og hos de libe-
rale, at partikontingen-
tet skulle lægges, har 
hun aldrig været i tvivl 
om. Selvom Radikale 
Venstre i et kort øjeblik 
var med i overvejel-
serne. Margrete Vest-
ager gjorde et positivt 
indtryk som parti- 
formand. 

”Men på det tids-
punkt var de radikale 
en dikkende lammehale 
til Poul Nyrup Rasmus-
sens regering. Så jeg 
syntes ikke, at de havde 
en klar selvstændig profil.” 

Den havde Venstres daværende formand 
Uffe Ellemann Jensen til gengæld. 

”Han havde en international profil og ka-
risma, han sagde tingene, som de var og turde 
tale om frihed og om det at være liberal, på en 
måde som gjorde, at valget sådan set var ret 
let. Jeg tror, at min eneste store grundlæg-
gende overvejelse var, at min far jo var med-
lem og jeg syntes, der var lidt for lidt ung-
domsoprør i at melde mig ind i det samme 
parti. Men det måtte jeg jo overkomme og 
konstaterede, at han nok var den, der havde 
det sværest. For han ville være 100 procent 
sikker på, at jeg ikke bare havde meldt mig 
ind, fordi han var medlem. Men jeg havde alle-
rede gjort op med mig selv, at det var det rig-
tige parti for mig,” siger hun og smiler ved 
tanken. 

Lederne skal lede
Ellen Trane Nørbys skolegang foregik på folke-
skolen i Nørre Nissum. Det var en øvelses-
skole, hvor unge lærere fra det lokale semina-
rium kom ud to gange om året og underviste. 
Dét, man i dag kalder en fast tilknyttet praktik-

ELLEN TRANE NØRBY

•  Minister for børn, undervisning 
og ligestilling. 

•  Født i Herning i 1980. Vokset op 
i Lemvig. 

•  Studentereksamen fra Lemvig 
Gymnasium i 1998.

•  Har boet i Sønderborg siden 
2004 og været i Folketinget fra 
2005, valgt af Sønderjyllands 
Amtskreds. 

•  Hun har været medieordfører, 
politisk ordfører, socialordfører, 
ligestillingsordfører og kul-
turordfører.

•  Formand for den danske Europa-
bevægelse 2012-2013.

•  Uddannet cand.mag i kunsthi-
storie fra Københavns Universi-
tet i 2005, med sidefag i stats-
kundskab. 

•  Gift med kommunikationskon-
sulent Ulrik Ryssel Albertsen og 
blev i august 2014 mor til en 
pige. 

•  Far, Jørgen Andreas Nørby, var 
borgmester for Venstre i Lemvig 
fra 1998 – 2006 og sidder i dag i 
regionsrådet for Region Midtjyl-
land. Han arbejdede indtil i  
sommer som lektor i biologi  
ved Lemvig Gymnasium. 

•  Mor, Merete Nørby, er tidligere  
byplansarkitekt i Lemvig  
Kommune. 
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skole. Hun kalder det en god skole, og bortset fra 
nogle få, var lærerstaben dygtig. Man løftede i flok, 
og fokus var på, at alle skulle løftes højere op. Og 
netop et løft af elevernes faglighed og en større kva-
litet i undervisningen har en stor stjerne hos den 
nye undervisningsminister. Men det kræver, at skole- 
lederne på de enkelte skoler i højere grad træder i 
karakter og handler inden for det råderum, som de 
har. 

”Vi ser en meget klar sammenhæng mellem de 
skoler, der fungerer bedst, og nogle ledere, der tør 
være ledere. Ledere som, sammen med lærerne og 

forældrene i skolebestyrelserne, sætter nogle klare 
retninger og pejlelinjer for det, skolen skal være 
kendetegnet på. Som har en antimobbepolitik der 
skaber trivsel for eleverne, og har klare mål for, 
hvad eleverne skal lære. Kort sagt, ledere, som tør 
bruge ledelsesrummet til reelt at lede. Også når det 
kommer til at lede lærerne.”

På spørgsmålet om hvad ministeren konkret vil 
gøre for at bakke op om skolelederne i deres ar-
bejde, svarer Ellen Trane Nørby uden tøven.

”Jeg vil være i tæt dialog med dem. Men jeg synes 
jo allerede, at vi med skolereformen har givet dem 
et større ledelsesrum. Jeg kan ikke udfylde det for 
dem. Jeg kan heller ikke sige fuldstændig konkret 
hvordan, de skal udfylde det. Det er en opgave, der 
skal løftes ude på den enkelte skole. Men jeg ved så 
meget, at hvis man i frygten for at begå fejl ikke tør 
lede, eller i frygten for at nogle vil kritisere den le-
delsesretning man sætter, glemmer at lede, jamen, 
så tror jeg ikke, at man får en god folkeskole. Jeg hå-
ber og forventer, at lederne påtager sig den større 
frihed til at lede, der ligger i folkeskolereformen.” 

Som skoleleder skal man være konkret og synlig, 
mener Ellen Trane Nørby. Det handler om at være 
bevidst om retningen og sætte klare mål for hvor in-
stitutionen skal bevæge sig hen.

”Man skal ikke være konfliktsky. Det gælder både 
med hensyn til forældre og elever og lærergruppen. 
Og så skal man være inddragende. Og det skal ikke 
kun ske på papiret, det skal også ske helt konkret. 
For en inddragelse er forudsætningen for, at man 
ansvarliggør flere for at løfte det fællesskab, som 
skolen jo er. Man skal have respekt for den fagfaglig-
hed, der ligger hos lærerne og være med til at skabe 
det rum, der gør, at de kan bruge deres tid på at un-
dervise, og ikke på alt det andet.” 

Som undervisningsminister er Ellen Trane Nørby 
nu den vigtigste beslutningstager og øverste leder på 

skoleområdet. Hendes egne ledererfaringer stammer 
fra det politiske arbejde, men også fra sportsklubber 
og kulturforeninger. Steder, hvor folk arbejder af fri-
villig kraft, og hvor lederens evne til at motivere er 
alfa og omega. For hvis der ikke er en klar retning og 
et klar ledelse, og et engagement og en motivation 
omkring arbejdet, så møder folk ikke op. 

”For hvorfor i alverden skulle de bruge deres fri-
tid på det, hvis de ikke kan se hvad retningen er? 
Jeg tror, at man nogle gange underkender, at ledelse 
ikke kun handler om løn og regler, men også om 
motivation. Derfor kan det være enormt sundt at 
overføre de ledererfaringer, som man gør sig i det 
frivillige foreningsliv og i det ulønnede område, til 
generel ledelse. Fordi motivation er bærende, uan-
set om det er en frivillig organisation eller en skole.” 

Den gode leder motiverer sine medarbejdere  
ved at inddrage, vise tillid og uddelegere, mener 
undervisningsministeren. 

”Man skal give folk mulighed for at arbejde med 
det, de er gode til. Og dermed skal man også som 
leder kunne se, hvem der har styrker de forskellige 
steder.”

Ikke bare røv til sæde
Ellen Trane Nørby efterlyser en mere synlig og vær-

Der er ikke en 1-1 sammenhæng mellem, hvor mange 
penge man bruger og høj kvalitet i skolerne. Jeg tror, 

man kan putte nok så mange penge i en skole, hvor man 
ikke har en stærk synlig og værdibaseret ledelse uden at få 
de samme resultater som man ville få for færre penge, hvis 
man har en stærk leder, der tør være leder for folkeskolen.
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Folkeskolen er  
som bekendt et  

område, som nyder  
kolossal interesse i hele 

samfundet og i medierne 
året rundt. I forbindelse 

med skolestart kører  
dækningen 24-7.

dibaseret ledelse på skolerne. At lederne bruger de-
res frihed til at gå i dialog med lærerne, også om-
kring arbejdstidsreglerne, som hun mener bliver 
tolket for firkantet. 

”Noget af det, der blev lagt op til med skolerefor-
men og med arbejdstidsreglerne var jo sådan set, at 
det er ude på den konkrete arbejdslads, ude på den 
lokale skole, at man skal tilrettelægge, hvordan man 
får skolen som arbejdsplads til at fungere. Og der 
savner jeg, at man nogle steder reelt set også har 
brugt den frihed til at gå i dialog med lærerne. At 
man tilrettelægger og sikrer, at det ikke bare bliver 
en ”røv til sæde, altid til stede”- tankegang, hvor læ-
rerne altid skal bruge alle deres timer på skolen. 
Folk er jo forskellige, og hvis man ved, at en tredje-
del af lærerne kan løse opgaverne bedre ved at for-
berede sig hjemme, og den anden tredjedel måske 
har behov for en ordentlig arbejdsplads på skolen 
og så til gengæld kan holde fri, når de kommer 
hjem. Så kan man bruge sit ledelsesrum ude på den 
enkelte skole. Det var jo hensigten bag, og der må 
man jo sige, at det er jo ikke kommet ud til sin fulde 
implementering alle steder.”

Men mange steder er det kommunerne, der har 
besluttet, at lærerne skal have fuld tilstedeværelse 
på skolerne. Disse politiske beslutninger er skole- 
lederne jo bundet af. Hvordan vil ministeren sikre, 
at skolelederne får den fornødne frihed til at skabe 
større fleksibilitet? 

”Det er kommunerne, der er skolernes arbejds- 
givere, så det er dem der planlægger skoledriften, 
herunder lægger rammerne for fleksibilitet og med-
arbejder-ledelsesrum på den enkelte skole. Det er 
dog vigtigt, at der er en dialog mellem skolerne og 
kommunerne, så man lokalt finder de bedste løs-
ninger. Hvis en leder mener, at han har problemer 
med at udnytte de muligheder loven giver, skal han 
gå til kommunalbestyrelsen for at finde en løsning. 
For ansvaret og mulighederne for planlægning er 
forankret i kommunerne,” replicerer ministeren. 
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Vil lytte og samarbejde
Som øverste chef for skolerne overtager Ellen Trane Nørby en 
post, som har været præget af måske århundredets største sko-
lereform, en massiv konflikt og ikke altid den bedste tone mel-
lem politikere og de ansatte ude på skolerne. En stemning, som 
hun håber på kan bedres gennem dialog og lydhørhed.

”Jeg er ikke personligt en del af den konflikt, som den tidli-
gere regering havde med lærerne omkring arbejdstid. Man kan 
diskutere rigtig meget om klogskaben i at lave en arbejdstidsre-
gelskonflikt inden man laver den største reform af folkeskolen i 
nyere tid, ja, måske nogensinde. Jeg synes personligt ikke, at 
det var særlig klogt.” 

Men ministerens eget parti, Venstre, gjorde jo ikke rigtig no-
get for at hjælpe lærerne i konflikten. Tværtimod stemte Ven-
stre for lov 409, der ændrede lærernes arbejdstidsregler. Så 
hun og regeringen har vel selv også en andel af den konflikt? 

”Ja, vi stemte for loven. Når arbejdsmarkedets parter ikke 
kan blive enige, er det den mulighed, der er for at få en løsning 
på en konflikt. Det var den daværende regerings beslutning, at 
folkeskolereformen skulle forhandles på plads samtidigt med, 
at der var overenskomstforhandlinger. Det mener jeg ikke var 
nogen god ide. Men placeringen af forhandlingerne havde vi 
ikke indflydelse på, og jeg mener heller ikke, det giver mening 
at blive ved med at diskutere fortiden, og hvem der gjorde 
hvad. Vi skal videre, skolen skal videre, og det skal vi i fælles-
skab og ved at arbejde sammen for at styrke folkeskolen.”

”Sket er sket, og det kan man diskutere meget. Men jeg tror, 
at det er vigtigt for alle med en ny start. Og jeg har klart og ty-
deligt sagt, at jeg gerne vil i dialog på området. Jeg vil gerne 
lytte til de problemer og udfordringer, der er, jeg vil gerne 
være lydhør, også hvis vi lovgivningsmæssigt kan ændre på 
nogle ting, der kan give bedre rammer og udfoldelsesrammer 
ude lokalt. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi alle sammen står sam-
men om at skabe en stærk folkeskole. Fordi hvis man vil tale 
folkeskolen ned, så kan man ødelægge projektet rigtig hurtigt. 
Men hvis vi i fællesskab kan være ærlige omkring de udfordrin-
ger, der er, så tror jeg at vi kan bygge en rigtig stærk folkeskole. 
Som vil sørge for, at flere unge får en uddannelse og også får 
lært mere, end de gør i dag.” 

Lektiehjælp skal fungere 
Flere elementer i skolereformen har været kritiseret. Både lek-

Ellen Trane Nørby på 
vej mod Sorø Akademi, 
hvor hun i to dage 
diskuterede uddan-
nelsesemner med mere 
end 100 praktikere, 
forskere og organisa-
tionsfolk. Der var bl.a. 
inklusion, skolereform 
og perspektiverne for 
erhvervsuddannelserne 
på dagsordenen. 

Der skal være frihed til  
at udvikle skolen på forskel-

lige måder. Derfor hilser jeg det  
velkomment, at man nu kan lave 
profilskoler. 
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tiehjælp/fordybelse, den understøttende 
undervisning og åben skole har været 
under beskydning, og det har Ellen 
Trane Nørby forståelse for. Hun har alle-
rede reageret hurtigt med den nye be-
kendtgørelse om lektiehjælp pr. 1. 
august, der godt nok er obligatorisk, 
men kan placeres mere frit. 

”De ting er jo blevet kritiseret med god 
grund. Særligt de steder, hvor det har 
været de allersidste timer på eftermidda-
gen, hvor alle har været dødtrætte og 
børnene egentlig bare ville hjem eller til 
fritidsaktivitet og der måske har stået en 
lærer med 50 elever.” 

”Det var jo ikke sådan, det var tænkt. 
Det er også derfor, at jeg som noget af 
det første jeg gjorde som minister, un-
derskrev en bekendtgørelse, hvor man 
giver fuld frihed til at kommunerne og 
skolerne nu kan tilrettelægge det på en 
anden måde. Og så kan du sige, jamen 
det gør så, at det bliver obligatorisk? Ja, 
men det giver samtidig frihed til at man 
kan sørge for, at alle er forberedt til da-
gens udfordringer den første halve time 
om morgenen eller de sidste ti minutter i 
matematik. Det giver en helt anden fri-
hed, at skolerne nu kan organisere det. 
Ikke bare i de sidste bloktimer om efter-
middagen, men som en integreret del af 
skemaet.” 

Inklusion kan gradbøjes
Ellen Trane Nørby har udtalt, at inklusio-
nen af elever er gået for langt. Hun me-
ner igen, at man må se på rammerne og 
gradbøje dem. Målsætningen på 96 pro-
cent passer til nogle skoler, andre skal 
måske op- eller nedjustere antallet af ele-
ver. Ligeledes har nogle kommuner væ-
ret mere forudseende end andre i for-
hold til at ruste lærerne til opgaven. 

”Et eksempel er Herning Kommune, 
hvor man ikke har de problemer med in-
klusionen, som man ser andre steder. 
Man har sørget for, at ledere og lærere 
var klar til inklusionsopgaven og har ef-
teruddannet dem. Men i andre kommu-
ner har man integreret børn med svære 
diagnoser og puttet dem ind i normal-
klasser, og det er jo klart, at det giver 
frustrationer. Men hvis man gør det på 
den rigtige måde, kan man måske inklu-
dere flere end man kan, hvis man undla-
der at ansætte de rette kompentente  
personer og ruste og efteruddanne per-
sonalet til opgaven.” 

Hun nævner Aabenraa som eksempel 
på en kommune, som har sørget for at 
sende ekstra ressourcer efter eleverne. 

”Ressourcerne skal jo også følge med 
ud, det var hele intentionen bag skolere-
formen. I Aabenraa tildeler man 150.000 
kr. pr. elev, som flytter ud. Der er mange 

måder at gøre det på og jeg siger ikke, at 
der er én måde, der er den rigtige. Men 
der er jo ingen tvivl om, at hvis man 
bare lader som om opgaven løser sig 
selv, så står man ret hurtigt med både 
frustrationer og problemer med rigtig 
mange af de aktører, som er afhængige 
af, at skolen fungerer i dagligdagen. Der-
for vil vi også give inklusionen et ser-
viceeftersyn. For hvis en skole skal fun-
gere, må vi også have respekt for, at der 
er nogle børn, der har så særlige behov, 
at det både går ud over dem og den sam-
menhængende undervisning, hvis de 
skal rummes indenfor en normal klasse.”

Håber på enig forligskreds
Allerede nu er der nedsat flere arbejds- 
og ekspertgrupper, der skal se på de ud-
fordringer, skolereformen har ført med 
sig. Og Ellen Trane Nørby siger, at skal 
der ske ændringer, skal de træde i kraft 
ved starten af næste skoleår. 

”Men ændringer kræver jo, at forligs-
kredsen er enig. Og jeg håber da, at for-
ligskredsen, ligesom jeg, vil lytte til de 
bekymringer der har været, både fra læ-
rerside og lederside og forældreside, 
både omkring inklusion og omkring 
manglende indhold i bevægelse og un-
derstøttende undervisning og de proble-
mer, der er omkring lektiecafeer. Derfor 

Det skal ikke bare være kvantitet, men 
kvalitet. Derfor har vi behov for det  

serviceeftersyn, som vi har skrevet ind i rege-
ringsprogrammet ifht. folkeskolereformen. Der 
kan være mange gode hensigter og intenitioner 
bag, men det nytter jo ikke noget, hvis det ikke 
bliver ført ud i livet og implementeret på den  
enkelte skole.
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skal vi også have en løbende evaluering 
af skolereformen.”

Men undervisningsministeren lægger 
også vægt på, at der skal være arbejdsro. 

”Skolen skal have tid og ro til at imple-
mentere reformen. Jeg tror ikke, at der 
er nogen ledere, som har lyst til, at man 
allerede efter et år, når man har fået en 
meget, meget stor opgave, fik at vide, at 
nu skal retningen være helt anderledes. 
Det er jo derfor, der grundlæggende skal 
være ro og opbakning omkring skolens 
aktører, både lederne og lærerne, til at vi 
nu får implementeret den her reform.”

Kvalitet og bedre samarbejde
Men selvom ministeren har tålmodig-
hed, har hun også visioner med i tasken. 
Og når hun en dag løfter sig fra minister-
sædet i Frederiksholms Kanal, håber 
hun både overordnet på bedre samar-
bejde på området og konkret, på mere 
kvalitet i klasserne. 

”Jeg håber på en bedre dialog og der-
med også en større respekt for, at aktø-
rerne kan forskellige ting. Der er behov 
for at forældre, pædagoger og lærere 
spiller hver deres rolle, for der er ingen 
af benene, der kan undværes. Og i dag 
kan man opleve, at det til tider bliver en 
fagstrid. Jeg håber også på at få mere 
kvalitet ind. For længere skoledage skal 
jo ikke bare være mere af det samme. 
Man skal lære mere, og der skal ikke 
være en sjettedel, der forlader folkesko-
len, uden reelt set at have basale færdig-
heder i dansk og matematik. Man skal 
arbejde med flere læringsstile, så man 
møder børn på den måde, de lærer 
bedst og accepterer, at der er forskellige 
måder at lære på. Trivsel er også vigtigt. 
Mistrives man, lærer man ikke,” siger 
ministeren.

Fremtidens folkeskole
Får undervisningsministeren 100 pro-
cent frie hænder til at modellere syste-
met, kommer folkeskolen til at se noget 
anderledes ud om ti år, end den gør i 
dag. 

”Den kommer til at være mere forskel-
lig. Det ligger der også i at turde give fri-
heden til den enkelte ledelse, den en-
kelte kommune og folkeskole, så de får 
lov til at gøre tingene på deres måde. Så 
længe de lever op til de faglige mål, der 

POESIBOG

Hvilken musik kan du lide? 
”Jeg er en ’rock-tøs’ og 
Magtens Korridorer er 
blandt toppen på listen.”

Dine yndlingsfilm? 
”Jeg holder af film som 
’Arven’, ’Blinkende Lyg-
ter’, ’Amour’ og ’De an-
dres liv’, m.fl. Jeg ser ge-
nerelt en del film.”

Hvilken bog har gjort 
stort indtryk på dig? 
”Jonas Bengtsons Aminas 
breve. Det er en bog, der 
virkelig kryber under hu-
den.”

Hvad er dine fritidsinte-
resser? 
”Kunst, kultur, fodbold, 
god mad i gode venners 
selskab, kolonihave.” 

Hvordan holder du dig i 
form? 
”Jeg har løbet en del, men 
må indrømme at jeg det 
seneste halve år med en 
lille datter og som gene-
relt travl, ikke har løbet så 
mange kilometer, som jeg 
kunne tænke mig.”

Hvordan lader du op? 
”I min familie og i gode 
venners selskab. Med 
kunst. I min have eller 
med gode løbe- og gåture 
ved stranden og i skoven.”

Hvor holdt du  
sommerferie? 
”I Sønderborgområdet.”

Det bedste måltid mad? 
”Er enkelt og veltillavet 
med gode råvarer.”

er. Der skal være en frihed til mangfol-
dighed. Det er det, der vil gøre, at vores 
folkeskole bliver stærk.” 

Ellen Trane Nørby ser bl.a. gerne, at 
skolerne i højere grad markerer sig som 
profilskoler, hvad enten det er med na-
turvidenskabeligt, med globalt islæt eller 
som kreative kulturskoler. 

”Jeg er ikke bange for at give den fri-
hed, så man lokalt kan vælge at sige, ja-

men, det her er vi supergode til. Det vil 
vi styrke, så vi bliver mere attraktive og 
afspejler det lokalsamfund, som skolen 
er en del af. Derfor vil vi også konkret ar-
bejde på at sikre et bedre samarbejde 
mellem skolerne og det omkringliggende 
samfund, herunder foreningslivet, ifht. 
at få den åbne skole til at fungere. Ud fra 
tanken om, at skolen bliver stærkere, 
hvis vi samarbejder om den.” 
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NOTER

FLEX
Aftensmaden er spist, der er ryddet op, un-
gerne sover og… du tjekker din arbejdsmail.

I Frankrig har man nu ved lov forbudt lan-
dets arbejdsgivere at udsende arbejdsrela-
terede mails efter endt arbejdsdag. Og i 
Tyskland er man er på vej mod en lignende 
lov, der sætter grænsen til kl. 18.

En række store virksomheder i de omtalte 
lande har allerede udarbejdet politikker på 
det felt. 

Dansk Arbejdsgiverforening vil foreløbigt 
ikke anbefale sine medlemmer noget lig-
nende herhjemme. 

B L A D E T
En læserundersøgelse af Plenum 3/15 
viser, at det ikke står helt skidt til. Såle-
des er testede artikler fra bladet er ble-
vet læst helt eller delvist af gennemsnit-
ligt af 

73 % 
af de adspurgte. Til sammenligning er 
gennemsnittet 

56 % 
for en lang række fagblade testet i 2014.

Artiklerne vurderes af læserne som ar-
bejdsrelevante. De mener 90 % af læ-
serne, og også på det punkt ligger bladet 
pænt over gennemsnittet for testede ar-
tikler i fagblade på 61 %. Selv ”Forman-
dens leder” læses hver gang eller næ-
sten hver gang af 2/3 af de adspurgte.

Generelt bedømmes bladet som trovær-
digt. Og 2/3 svarer, at de synes ”meget 
godt” eller ”godt” om den nylige omlæg-
ning af Plenum. Kun 3 % synes, dette 
ikke er blevet godt. 55 % svarer ”Ja” til, 
at der fortsat er behov for det trykte ma-
gasin, og ikke kun netversionen, mens 
32 % svarer ”Nej” og 13 % ”Ved ikke”.

Der er mange flere delresultater, som vil 
blive gransket i foreningens Mediepoliti-
ske udvalg. 

IRRITATION
Hver gang man bliver irriteret privat og i 
sit arbejdsliv, bør man, frem for at lade sig 
rive med, stoppe op og gennemtænke si-
tuationen. For irritation er en vej til ind-
sigt, forlyder det fra eksperter og coaches.

Når man bliver irriteret, sker der typisk 
det, at ens hjerne lukker sig om en række 
negative følelser. Men i stedet for at blive 
dér og skumle, så tænk »interessant!«, når 
man mærker irritationen…

Der ligger – måske – vigtig viden gemt i, 
hvad der skete, og hvorfor. Så prøv at være 
nysgerrig. Og det kan selvfølgelig også 
være, at det er omverdenen, det er noget 
galt med.

Se mere på futurenavigator.dk

INVESTÉR 
Skolelederforeningen har både før, under og efter valget opfordret politikerne til at investere  
i folkeskolen og i gode ledelsesvilkår.

Læs foreningens oplæg ” FV 2015 Folketingsvalg, folkeskole, skoleledelse” på hjemmesiden.

CENTRALT-DECENTRALT
I de seneste uger har formandskabet og foreningens HB sammen med  
sekretariatschefen afholdt seks regionale dialogmøder med de lokale  
bestyrelser i Skolelederforeningen.

På dagsordenen er ’foreningens fremtid’ med fokus på organisering, struktur 
og indhold. Læs reportagen fra et af de første møder på hjemmesiden.

Drøftelserne peger i første omgang frem mod det næste formandsmøde den 27. august, som ligeledes 
bliver refereret i foreningens elektroniske og sociale medier. 

E N  F I D U S
Forældrefiduser.dk giver skoler og forældre 
fiduserne til at forebygge mobning og kon-
flikter ved at styrke forældregruppens sam-
arbejde.

Tilbuddet er blevet evalueret et år efter lan-
ceringen og viser stor tilfredshed, bl.a. fordi 
skolerne oplever mere selvkørende forældre-
grupper, der tager initiativ og ejerskab på 
klassens sociale liv.

Mere end 100.000 har besøgt hjemmesi-
den i det første år. Prøv selv. 
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SKAB SYNERGI OG 
TVÆRFAGLIGHED 
I FÆLLESSKABER
På University Col lege Syddanmark udvik ler du nye perspekt iver 
i  forhold t i l  at udfordre og styrke fællesskabsbegrebet 
i  din hverdag

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

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

ucsyd.dk/ledelse og ucsyd.dk/skolereform 
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LUK  
OMVERDENEN 
IND DEN ÅBNE SKOLE SKAL SKABE NYE LÆRINGSRUM FOR

ELEVERNE, OG DET FORPLIGTER. SKOLELEDERE FRA

RUDERSDAL PÅ JAGT EFTER UNDERVISNING UDEN FOR 

KLASSELOKALET MØDTES FORENINGER, KULTUR- OG

UDDANNELSESINSTITUTIONER OG VIRKSOMHEDER TIL

EN SPEEDDATINGEVENT, HVOR DER BLEV AFSTEMT

FORVENTNINGER.

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Jacob Nielsen

 Denne eftermid-
dag mødes lokale foreninger 
og kultur- og erhvervsliv med 
Rudersdal Kommunes skole-
ledere, lærere og pædagoger 
på Trørødskolen i Vedbæk for 
at sætte fokus på den åbne 
skole.

Omkring 50 lokale aktører 
byder ind med læringstilbud 
om den åbne skole, som skal 
binde skolerne sammen med 
det lokale kultur-, forenings 
og erhvervsliv.

På forhånd er mere end 
240 skoleledere, lærere og 
pædagoger tilmeldt arrange- 
mentet.

”Vi er her for at hente in-
spiration og opleve variatio-
nen i tilbuddene. Vi ser, hvad 
der tilbydes, og hvordan læ-
ringsforløbene kan skrues 
sammen, så det passer med 
vores læringsmål. Målet er, at 
skolen indgår nogle aftaler i 
dag,” siger Ole Stavngaard, 
skoleleder på Skovlyskolen i 
Holte, som deltager sammen 
med sit ledelsesteam og om-

Nogle lokale aktører byder ind med en enkelt undervis-
ningstime eller et kort virksomhedsbesøg, mens andre er 

leveringsdygtige i længere temaforløb. Både lokale idræts-
foreninger, musikskolen og naturskolerne er repræsenteret 

sammen med kultur-, forenings- og erhvervsliv.

Skoleledelserne har 
haft en kæmpe opgave 

de seneste år med reform og 
arbejdstids aftale. Der er ingen 
tvivl om, at i de kommuner, 
hvor for valtningerne i særlig 
grad har understøttet ledelser-
nes implementering af den 
åbne skole, er man kommet 
nemmere fra start – samtidig 
med at rigtig mange forsøger at 
understøtte kvaliteten af mødet.

Jørgen Mandrup, næstformand, Skolelederforeningen
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kring 20 af skolens lærere og pædagoger. Han er desuden med-
lem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse.

”Hvad er fordelene ved at bruge rollespil i undervisningen?”
En mand i pink hippie batik T-shirt og med fredstegn om hal-

sen og flettet læderpandebånd tiltrækker sig en del opmærk-
somhed til speeddatingeventet.

Ole Stavngaard spørger interesseret til læringsrollespil.

UNDERSTØT DEN ÅBNE SKOLE
KL’s publikation ’Læring i den åbne skole’ giver eksempler på,  
hvordan kommuner kan understøtte den åbne skole. 

Se www.kl.dk/Tema/Ny-folkeskole

Trørødskolen lagde lokaler til 
speedatingen. Skoleleder Suzanne 

Henningsen benyttede lejligheden til 
at få en snak med de mange aktører.

”Rollespil er velegnet til at engagere eleverne og til at ramme 
de elever, som trives godt med en lidt anderledes undervis-
ning. Rollespil sætter både faglighed og sociale kompetencer i 
spil, og eleverne bruger kroppen til at indlære,” forklarer Claus 
Raasted fra Rollespilsakademiet.

Sammen med sin følgesvend i paradeuniform med messing-
knapper og kors og bånd og stjerner på repræsenterer de Rol-
lespilsakademiet, som tilbyder forløb om alt fra hippiebevægel-
sen, til Grundloven, nordisk mytologi og Danmark i 
oplysningstiden.

Også skoleleder Suzanne Henningsen, Trørødskolen, deltager 
samme med repræsentanter fra skolens ledelsesteams samt alle 
skolens lærere.

”Vi glæder os over inspirationen og den store spændvidde i 
mulighederne. Det personlige møde betyder meget. Vi har i 
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forvejen et godt samarbejde med f.eks. naturskolerne og det lo-
kale foreningsliv, men her folder der sig nye og meget varie-
rede muligheder ud,” siger Suzanne Henningsen.

Frimærker, fiskegrej og fodbolde
Skolens lokaler er til lejligheden dækket op med frimærker,  
solceller, fiskegrej, trommer og fodbolde. Der bliver indgået  
aftaler hen over bordene, hvor skolerne hører om, hvordan  
en lokal bank kan undervise i privatøkonomi, hvordan natur- 
skolerne kan sætte spot på bæredygtighed samt hvordan bib- 
liotekerne står parat med læringsforløb om informations- og 
litteratursøgning.

Arrangementet er med til at kickstarte Rudersdals Kommu-
nes nye portal skolenivirkeligheden.dk/rudersdal, som skal 
gøre det nemmere for skolerne at samarbejde med omverde-
nen om den åbne skole.

Fredensborg Kommune har udviklet konceptet ’Skolen i Vir-
keligheden’, som er én måde at organisere den åbne skole på, 
og som er en internetportal mellem skolerne og lokalsamfun-
det. Portalen skal gøre det lettere for skolen at udvælge under-
visningstilbud, og projektet, som er støttet af Friluftsrådet, be-
nyttes af 11 kommuner.

Skoler med forskelligt udgangspunkt 
Andre steder i landet har man imødekommet den åbne skole 
med en koordinator, ved at udvikle andre former for portaler, 
oprette idebanker eller holde inspirationsmøder.

Folkeskolereformen forpligter skolerne til, udover det gen- 
sidigt forpligtende samarbejde med musikskoler og ungdoms-
skoler, i højere grad at åbne sig og indgå en form for partner-
skaber med det omgivende samfund og at samarbejde med 
virksomheder.

Skolerne skal udnytte mulighederne for god og relevant un-
dervisning i området, og det skal skabe nye læringsrum og 
blandt andet bidrage til, at eleverne lærer mere, trives og får 
kendskab til mulighederne i samfundet. Samarbejdet skal ske 
med udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

Et statusnotat fra KL viser, at mange kommuner og skoler er 
i gang med arbejdet omkring den åbne skole – men også at en 
del kommuner oplever udfordringer med den åbne skole og ef-
terspørger inspiration til arbejdet.

Stiller krav til ledelsen
Rammerne for Den åbne skole er brede, og dagens speeddating 
viser, at mulighederne er mange.

Det er op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan det 
lokale samarbejde skal foregå indenfor de mål og rammer, der 
er besluttet politisk og de principper, skolebestyrelsen har 
fastsat.

Suzanne Henningsen er faldet i snak med tre elevrepræsen-
tanter fra foreningen Gifted Children, som er parat til at 

Ole Stavngaard, skoleleder på Skovlyskolen i Holte, henter inspiration til åben 
skole. Her i samtale med Janus Hendrichsen, energirådgiver fra EnergiTjenesten.

HAR I ÅBNET SKOLEN? FIND SAMARBEJDSPARTNERE
•  Musikskoler og ungdomsskoler
•  Foreningsområdet
•  Kultur- og fritidsområdet
•  Uddannelsesinstitutioner og virksomheder
•  Private virksomheder

Se Undervisningsministeriets liste over mulige aktører 
www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere- 
varieret-skoledag/Den-aabne-skole
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MERE INSPIRATION
•  INSPIRATIONSHÆFTE: Mandag Mor-

gen har udgivet magasinet ’Når jeg bli-
ver stor’ med 16 eksempler fra 16 nor-
diske skoler, der arbejder med entre- 
prenørskab. www.mm.dk/16-eksem-
pler-entreprenoerskabgrundskolen

•  TEMASIDER: Undervisningsministeriet 
har publiceret en vejledning for skole-
lederen. www.uvm.dk/Den-nye-folke-
skole/En-laengere-og-mere-varieret-
skoledag/Den-aabne-skole

•  LOVGIVNING, ORGANISERING OG 
LÆRING: På www.kl.dk/Fagomrader/
Folkeskolen/Folkeskolereformen/
Den-abne-skole-ny/ finder du praksis-
eksempler, materiale om organisering 
af åben skole samt information om 
mål, rammer og lovgivning.

•  KATALOG OM SAMARBEJDE MEL-
LEM UNGDOMSSKOLE OG FOLKE-
SKOLE: Ungdomsskoleforeningen har 
udgivet ’Samarbejde om Læring i den 
åbne skole’, med ideer til valgfag, be-
vægelse og understøttende undervis-
ning. Se www.ungdomsskoleforenin-
gen.dk

komme ud i klasserne for at øge kend-
skabet til højtbegavede elever.

”Her på skolen vil vi gerne være mere 
systematiske og indsamle mere viden om 
elever med særlige forudsætninger, så 
det lyder meget interessant. Det er spæn-
dende at møde jer,” siger Suzanne Hen-
ningsen til eleverne.

Hun ser blandt andet dagens event 
som en god mulighed for at sætte fokus 
på den gensidige forpligtelse og kvalitet i 
de kommende samarbejder.

”Som ledelse har vi en forpligtelse til 
at sikre, at samarbejdet ikke bliver til en 
række sodavandsbesøg, men at det deri-
mod bidrager med relevante, menings-
fulde og udfordrende læringsforløb. En 
seance som denne er en god mulighed 
for at se hinanden i øjnene.”

Solceller og læringsmål
”Det eneste, jeg vil advare imod, er, at 
det er stærkt vanedannende”.

Janus Hendrichsen, energirådgiver fra 
EnergiTjenesten, fortæller entusiastisk 
om solceller og byggesæt, og hvordan 
det kan bruges i undervisningen.

”Jeg kommer fra en skole med solcel-
ler på taget, så vi er allerede sporet ind 
på den tankegang,” svarer Ole Stavn- 
gaard, og så er samtalen for alvor i gang 
om vedvarende energi og 3-celler.

EnergiTjenesten tilbyder et lærer/pæ-
dagogkursus i lav selv-solceller, så man 
efterfølgende kan undervise i at bygge 
modelbiler, der kører på solenergi.

Ole Stavngaard takker for inspiratio-
nen og tager endnu et læringstilbud med 
hjem til overvejelse på Skovlyskolen.

”En event som denne er med til at 
sikre kvaliteten i samarbejdet. Vi får et 
godt overblik over tilbuddene og lejlig-
hed til at drøfte med de lokale aktører, 
hvordan undervisningsforløbene kan re-
lateres til de mål, vi har sat for undervis-
ningen,” siger Ole Stavngaard. 

Arrangementet bød også på et besøg af læsehunden Bella, som fandt sig 
pænt i at blive beundret af de mange fremmødte
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 ”Det er stedet, hvis man vil 
vide mere om den åbne skole i Aarhus. 
Ideen bag portalen er, at skoleledelser, 
lærere, pædagoger og lokale kræfter kan 
finde oplysninger og inspiration her,” 
fortæller Anne Dissing Rasmussen, der 
er konsulent i Pædagogisk afdeling, Børn 
og Unge i Aarhus Kommune.

Hun er tovholder på den åbne skole i 
Aarhus, og fortæller, at åben skole-porta-
len er en konsekvens af, kommunen har 
oplevet en sand storm af henvendelser 
fra museer, foreninger og andre lokale 
kræfter, som ønsker at være med. Samti-
dig har især skoleledelserne spørgsmål 
til, hvordan de bedst organiserer sig og 
kommer i gang.

Mødested og inspirationskilde
Portalen er et år gammel og bygger på 
inspirationsværktøjet ’ULF i Aarhus’, og 
er et onlinemødested, hvor de 46 folke-
skoler, foreninger og andre lokale aktø-
rer kan finde hinanden. ULF i Aarhus er 
et samarbejde mellem Børnekulturhuset 
og Børn og Unge. Her er de lokale læ-

ringstilbud præsenteret, så lærere og 
pædagoger har et samlet overblik over 
de tilbud, der findes i Aarhus og omegn. 
Med få klik giver en søgning på ’mellem-
trinnet’ tilbud om blandt andet at besøge 
en affaldskirkegård, booke et sansehus 
eller få Hukommelsespaladset på besøg.

Udover at være et virtuelt mødested, 
kan skolefolk og lokale kræfter også 
hente inspirationsmateriale, læse vejled-
ninger og downloade en samarbejdsaf-
tale, som har fokus på både økonomi, 
ansvar og læringsmål og didaktik.

Guide til skoleledelser
Flere skoleledelser har også benyttet  
sig af muligheden for at få rådgivning  
fra konsulenter fra kommunens åben 
skole-arbejdsgruppe. 

”Initiativretten og pligten vedrørende 
den åbne skole ligger hos skoleledelsen. 
Vores konsulentteam kan f.eks. rådgive 
ledelsen om, hvordan skolen kommer  
i gang, hvilke lokale kræfter skolen kan 
trække på, og hvordan den videre proces 
kan organiseres og planlægges. Vi har 

blandt andet udviklet en guide til skole-
ledelser, som zoomer systematisk ind på 
fagene, de obligatoriske emner, Børn og 
Unges strategier og de forskellige typer 
af samarbejdspartnere.”

For at bringe skoler, foreninger og lo-
kale institutioner i dialog med hinanden 
med fokus på forventninger, afklaringer 
og kontakter, afholder kommunen for-
skellige åben skole-arrangementer. På en 
konference om ’Læring i bevægelse’, 
som skulle sætte skub i samarbejdet mel-
lem skoler og idrætsforeninger, blev der 
opsamlet en lang række ideer. Den næste 
planlagte konference har fokus på kunst- 
og kulturinstitutioner. 

Læs mere på www.aarhus.dk/ 
denaabneskole og www.ulfiaarhus.dk

ÅBEN SKOLE 
TAGER FORM 
I AARHUS

Det er forskelligt, hvor 
skolerne er i processen, 

men der bliver rykket gevaldigt 
på åben skole rundt omkring. 
Portalen er tænkt som en hjælp 
til skolerne og skoleledelserne, så 
de kan ramme plet med både lov-
givning, mål og rammer og med 
at finde de læringstilbud, som 
passer til skolernes læringsmål. 

Anne Dissing Rasmussen, konsulent, Børn og Unge i Aarhus Kommune

AARHUS KOMMUNE HAR SAMLET INFORMATION OG AKTIVITET OM DEN ÅBNE SKOLE I 

EN PORTAL. HER KAN SKOLELEDELSER FINDE UNDERVISNINGSTILBUD OG VEJLEDNING OG 

INFORMATION OM ALT FRA MÅL, RAMMER OG LOVGIVNING TIL LÆRINGSMÅL.
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Tlf. 46 48 03 90     info@aqualine.dk     aqualine.dk RING  på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

*ekskl. moms, levering og installation. 

Den rigtige drikkevandskøler til eleverne
Kravene til en drikkevandskøler, der skal stå på en skole og som benyttes af rigtig mange 
børn, er betydeligt højere end kravene til en drikkevandskøler til lærerværelset.

Fontemagna drikkevandskøler er designet specielt til skoler og institutioner
• Robust og solid og med en stor drypbakke med afløb
• Giver tilstrækkelig meget vand, så den kan klare den belastning, der er i et frikvarter
• Kan placeres på bord, hylde, gulv eller installeres som fjerninstallation

Køb en Fontemagna 80 til eleverne lige nu for kun kr. 13.500,-      
              

Flere undervisningstimer og længere skoledage kræver mere energi af  
lærere og medarbejdere på skolen.

Den ideelle drikkevandskøler til lærerværelset leverer mindre vand og behøver ikke at være  
helt så robust, som den til eleverne.

Køb en Pantarei drikkevandskøler til lærerværelset lige nu for 
kun kr. 4.500,-  

Er du i tvivl, så ring til os på 46 48 03 90 og få råd og vejledning til 
hvilken drikkevandskøler I skal vælge. Eller besøg aqualine.dk.

Den ideelle drikkevandskøler 
til lærerværelset

Fontemagna
Perfekt til
eleverne

kr. 13.500*

ekskl. moms og installation ekskl. moms og installation

Pantarei
Perfekt til
lærerne

kr. 4.500*
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FAKTA OM SKOLEN
Brørupskolen har 612 ele-
ver fordelt på 9 klassetrin 
og to matrikler. Skolens  
ledelse består af skolele-
dere, souschef, to lærings-
ledere og SFO-leder.

VFL
VURDERING FOR LÆRING
Vejen Kommune, som Brø-
rupskolen er en del af, ar-
bejder med norskinspireret 
undervisningsmodel VFL, 
Vurdering for læring.

VFL handler om, at ele-
vernes kompetencer, udvik-
ling og læring ses som ret-
ningsgivende for lærerne i 
deres planlægning og gen-
nemførelse af undervisnin-
gen. Et sådan fokus kræver, 
at læreren systematisk ind-
henter, analyserer og an-
vender information om ele-
vernes faglige læring, 
motivation og læringsstra-
tegier set i relation til de 
opstillede læringsmål og 
kriterier. 

Specielt VFL bliver et fo-
kus for de to læringsledere.

Målet er, at der i min kalender 
kommer til at stå overvære 

undervisning i 4b, 7a, 5c og så videre
Læringsleder Signe List, Brørupskolen
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 Tilstedeværelse i undervis-
ningen og pædagogisk ledelse er højt 
placeret på mange skolelederes liste over 
hvad der giver dem dårlig samvittighed, 
men sådan vil det ikke være i fremtiden 
på Brørupskolen i Vestjylland.

Skolens ledelse har rystet posen med 
titler og opgaver og trukket en ny struk-
tur op, hvor der er blevet plads til to så-
kaldte læringsledere.

”Før havde vi ledere af hver af skolens 
tre afdelinger,” siger skoleleder Thomas 
Dræby Kragh. ”De skulle både tage sig af 
administrative opgaver og af pædagogisk 
ledelse. Nu sætter vi opgavemæssigt klart 
fokus på læring. Det handler om at holde 
os selv fast på, at elevernes læring er det 
afgørende og at der er behov for nærvær 
helt ude i klasseværelset, hvis ledelsen 
skal sørge for, at det enkelte barn når de 
faglige og trivselsmæssige mål.”

Han har kun været øverste leder på 
skolen siden august 2014 og har derfor et 
begrænset kendskab til, hvordan forhol-

SKAL DER TIL
DET ER IKKE NOK AT TALE PÆDAGOGISK LEDELSE OP. HVIS MÅLENE I 

SKOLEREFORMEN SKAL NÅS, SKAL LÆRING I CENTRUM BÅDE I LEDELSES-

STRUKTUREN OG UDE I KLASSER OG I LÆRERTEAMS. LEDERNES TITEL SKAL 

OGSÅ PEGE I DEN RETNING, MENER MAN PÅ BRØRUPSKOLEN I 

VESTJYLLAND.

Af Jan Kaare  •  Foto Michael Berg

dene var tidligere. Den nuværende sous-
chef, Dinna Odgaard har været lærer på 
skolen i flere år og har derfor styr på 
historien.

”Den gamle ledelsesstruktur førte med 
sig, at ingen af lederne i realiteten var 
tæt på undervisningen og i de fem år, jeg 
har været på skolen, har der ikke været 
ledere ude i klasserne. Derfor er det en 
omfattende kulturændring, som der nu 
er sat gang i, og som læringslederne er 
en bærende del af,” siger souschefen.

Thomas Dræby Kragh nævner et ek-
sempel på, hvad læringslederne kan.

”Vi har en 3. klasse, som har det 
svært. For at løse problemerne, kan vi 
for eksempel give klassen en lærer, der 
kan noget særligt i forhold til klassele-
delse, men måske er det ikke den opti-
male løsning. I kraft af læringslederen 
kan vi komme så tæt på, at vi kan se det, 
hvis det er bedre at styrke samarbejdet i 
lærerteamet eller forbedre kommunika-
tionen med forældrene.”

LÆRINGS-
LEDERE
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”Vi får et andet perspektiv,” siger 
Dinna Odgaard. ”Vi skal ikke længere 
handle ud fra, hvad vi tror, men på 
grundlag af et tæt samarbejde med 
lærerteamet.”

Et andet eksempel:
”Hidtil har vi kunnet få en tilbagemel-

ding fra en lærer om, at det går godt 
med en bestemt elev. Hvad betyder det? 
Det siger jo ikke noget om perspektivet. 
Når vi kommer ud i klassen, kan det vise 
sig, at det er, fordi forventningerne er 
meget små. Med læringslederne kan vi 
gå ind og gennem dialog med læreren 
rette forventningerne og perspektivet,” 
siger Thomas Dræby Kragh.

Ikke en vejleder
Den første af de to læringsledere be-
gyndte i jobbet i april i år. I jobbeskrivel-
sen står der, at hun skal sætte sit tyde-
lige aftryk på den praksis – læring og 
udvikling – der sker på skolens mellem-
trin og udskoling, at hun skal være tæt 
på og i nært samarbejde med lærere og 
pædagoger, og at hun skal varetage flek-
sible undervisningsopgaver for at opnå 
kendskab til eleverne og indsigt i den læ-
ring, der finder sted.

Er læringsleder ikke bare en ny beteg-
nelse for en undervisningsvejleder? 

”Nej,” siger Thomas Dræby Kragh. 

Først og fremmest gælder 
det om at skabe helhed i 

læring. Derfor kan det 
godt være, at de to 
læringsledere i 
nogle sammen-
hænge skal bytte 
klasser, og vi an-
dre i ledelsen 
også skal ud i 
klasserne.

Souschef Dinna Odgaard, Brørupskolen

til det vi vil, at vi ikke bruger Signe til at 
slå folk oven i hovedet, men til at hjælpe 
dem. Det tror jeg, de vil finde ud af, når 
de kan se, at vi på den måde kan fjerne 
noget af det, de bøvler med i klasserne.”

Thomas Dræby Kragh:
”Man kan ikke bare ændre en kultur 

ved at sige, at man vil gøre det. Det skal 
ske ved at handle, og det gør vi ved at 
sætte fokus på læring forstået bredt, 
altså både som faglig læring og som triv-
sel. Ved at sige, at det er børnenes læ-
ring, der altid er det centrale, så tror vi, 
at kulturen ændrer sig.”

Egentlig er det underligt, at det kan 
kræve stor tilvænning, at en leder over-
værer undervisningen. Skolens perso-
nale har nemlig ved flere lejligheder gi-
vet udtryk for, at de ønsker sig en meget 
synlig ledelse.

”Det hænger sammen med, at synlig-
hed kan betyde flere ting,” siger Dinna 
Odgaard. ”jeg tror, at mange medarbej-
dere gerne vil have, at der altid er en le-
der på kontoret, når de har behov for en 
oplysning eller en eller anden form for 
hjælp. Skal vi nå de læringsmæssige mål, 
er det ikke nok, at vi er synlige på den 
måde. Så skal vi ud i klasserne og helt 
tæt på de forskellige lærerteams, sådan 
som læringslederne kommer det.”

Ikke gå for hurtigt frem
Før de nye læringsledere blev ansat, var 
skolens ledelse igennem en proces med 
et rekrutterings- og konsulentfirma, hvor 
der blev kigget på hver enkelt leders 
styrker. Udvalgte lærere blev også inter-
viewet, så firmaet fik indblik i medarbej-
dernes ønsker.

På den måde blev det afdækket, at 
souschefen fremover skal have inklusion 
som et af sine områder.

”Jeg har tidligere været inklusionsvej-
leder, og det er der for oplagt, at jeg fort-
sætter med det område. Det er helt 
uproblematisk i forhold til lederteamet, 
men måske ikke i forhold til medarbej-
derne,” siger Dinna Odgaard.

Lærerne har reageret på, at både sous-
chefen og en læringsvejleder kan være i 
aktion i forhold til en klasse og et lærer- 
team.

”Nogle medarbejdere har givet udtryk 
for, at de ikke ved, hvem de skal hen-
vende sig, når der er flere ledere ind-

”Læringslederne skal ikke undervise, og 
det er for os meget afgørende, at der er 
tale om ledere og ikke vejledere. Vi vil 
have, at læring er centralt placeret i le-
delsesteamet. Det er det kun, hvis der er 
tale om ledere. Det skal være sådan, at 
de iagttagelser og erfaringer som lærings-
lederne gør, kan bruges i alle beslutnin-
ger, som ledelsen træffer, uanset om de 
handler om pædagogik, strategi eller 
administration.”

Signe List hedder den først ansatte af 
de nye læringsledere. Med kun et par 
måneders erfaring fra jobbet er det be-
grænset, hvad hun kan sige om indhol-
det, men…

”Målet er, at der i min kalender kom-
mer til at stå overvære undervisning i 4b, 
7a, 5c og så videre,” fortæller den nye læ-
ringsleder. ”At jeg altså kommer til at 
bruge det meste af min tid i klasserne og 
sammen med lærerne, men vi er først 
kommet i gang med den kulturændring, 
som det kræver. Når man ikke er vant til, 
at lederne overværer undervisningen, går 
der noget tid, før det bliver det normale. 
Selvom lærerne til at begynde med måske 
var bange for, hvad det nu var for noget, 
når jeg var der i undervisningen, kan jeg 
mærke, at det går i den rigtige retning.”

Dinna Odgaard:
”Det afgørende er, at lærerne har tillid 
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Tidligere havde læ-
rerne målene for un-

dervisningen inde i hovedet, 
nu skal de gøres tydelige 
både for lærere og elever.”

Skoleleder Thomas Dræby Kragh, Brørupskolen

Man 
kan 

godt forestille 
sig, at jeg 
kommer til-
bage og siger: 
Den lærer har 
en masse styrker, 
men trænger til efterud-
dannelse i et bestemt område.

Læringsleder Signe List, Brørupskolen

FØR 
U/ LÆRINGSLEDERE

SKOLELEDER
• Strategisk ledelse
• Afdelingsleder fase 3
•  Overordnet persona-

leledelse
• MUS fase 3
• Eksternt samarbejde
• Internationalisering 
•  Pædagogisk ledelse i 

fase 3
• Nye elever i fase 3
•  Kvalitetsrapport, 

Drifts- og  
udviklingsaftale

SOUSCHEF
•  Administrativ  

ledelse
•  Økonomi
•  Regnskab
•  Afdelingsleder fase 

2
•  Personaleledelse 

fase 2
•  Pædagogisk ledelse 

i fase 2
•  MUS fase 2
•  Samarbejde med 

Psykologenheden, 
Familieafdeling 

•  Nye elever i fase 2

AFDELINGSLEDER
•  Afdelingsleder fase 1
•  Personaleledelse 

fase 1
•  Pædagogisk ledelse 

i fase 1
•  MUS fase 1
•  Økonomi
•  Nye elever i fase 1
•  Samarbejde med 

SFO

EFTER 
M/ LÆRINGSLEDERE

SKOLELEDER
•  Strategisk ledelse
•  Overordnet 

personaleledelse
•  Kvalitetsrapport, 

Drifts-  
og udviklingsaftale 

•  MUS 
•  Eksternt 

samarbejde
•  Data-team
•  IT

SOUSCHEF
•  Administrativ 

ledelse
•  Økonomi
•  Regnskab
•  Inklusion og 

Ressourceteam
•  Samarbejde med 

Psykologenheden, 
Familieafdeling

•  PLC

LÆRINGSLEDER  
FASE 1
•  Pædagogisk ledelse 

i fase 1
•  Sparring og vejled-

ning af medarbej-
dere

•  Teamudviklings-
samtaler

•  Intern samarbejde
•  Samarbejde med 

SFO
•  Nye elever i fase 

2+3

LÆRINGSLEDER  
FASE 2+3
•  Pædagogisk ledelse  

i fase 2 + 3
•  Sparring og vejled-

ning af medarbej-
dere

•  Teamudviklings-
samtaler

•  Intern samarbejde
•  Internationalisering 
•  Nye elever i fase 

2+3

over. For os spiller det ingen rolle, 
fordi vi inde i vores egne hoveder ud-
gør et team og sagtens kan finde ud af 
at fordele opgaverne, men når medar-
bejderne reagerer sådan, er det udtryk 
for, at de ikke er kommet så langt i 
processen og at vi skal passe på med 
ikke at gå for hurtigt frem,” siger 
souschefen.

En ting er gode intentioner, noget 
andet at nå målet. Hvordan vil ledel-
sen på Brørupskolen finde ud af, om 
der er sket den nødvendige kulturæn-
dring og at læringen er kommet i 
højsædet?

”Hvis lærerne kommer og henven-
der sig for at få mig ud i en klasse eller 
for at vejlede et lærerteam, så er den 

rigtige kultur ved at være på plads,” si-
ger Signe List.

Dinna Odgaard: ”Man kan også sige, 
at målet er nået, når medarbejderne 
er åbne over for de redskaber, som læ-
ringslederne kan tilbyde, og som gør, 
at de kan ændre egen praksis. I øje-
blikket handler åbenheden mest om 
gerne at ville have, at andre løser 
problemerne.”

Thomas Dræby Kragh: ”Vi skal kon-
kret kunne se forbedringerne i de nati-
onale test og den nationale trivselsun-
dersøgelse. Når vi kan se, at vores 
skole klarer sig bedre med det socio-
økonomiske grundlag, som den har, er 
vi på rette kurs.” 
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TID  
TIL
TILLID

ET GAMMELT, HÆDERKRONET BEGREB ER VED AT KOMME 

TIL NY ÆRE OG VÆRDIGHED. DET ER TILLID. IKKE BLIND, 

MEN MED ØJNENE ÅBNE. FOR DET ER BESTEMT MULIGT AT 

KOMBINERE ET STÅLSAT FOKUS PÅ AT ØGE ELEVERNES 

LÆRING MED AT VISE TILLID TIL, AT OPGAVEN BLIVER LØST. 

JA, DET GIVER BEDRE RESULTATER!

Af Michael Diepeveen  •  Illustration Mette Funck

VIVIAN E ROBINSON
Professor på Auckland 
University i New Zealand. 
Hendes forskning repræ-
senterer den bedst tilgæn-
gelige evidens for, hvordan 
skoleledere gør en forskel 
for undervisning og læring. 
Bl.a. med udgangspunkt i, 
at det ikke kun er lærere, 
men også ledere, der skal 
have fokus på elevernes 
læringsudbytte. Har udvik-
let en lang række ledelses- 
og udviklingsprogrammer, 
der også er tilgængelige på 
dansk.
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 Salen giver genlyd af ca. 400 
tilstedeværende skolelederes klapsalver. 
Vi er på en COK-konference i Odense, og 
Viviane Robinson har netop afsluttet sit 
indlæg. Hun turnerer for tiden rundt i 
landet, er blevet kendt og respekteret for 
sine bud på, hvordan man leder den for-
andring af folkeskolen, der er i gang.

Skolereformen bliver implementeret. 
Den ny arbejdstid, de nye skole- og ledel-
sesstrukturer materialiserer sig, og oveni 
et par store drys inklusion, digitalisering 
og en økonomi ofte under pres. Alt sam-
men fører det en ny organisering med 
sig, men også en anden kultur og æn-
drede tankemåder. Der er også kontante 
krav i reformen om at fokusere på læ-
ringsmål og læringseffekt frem for at 
lade undervisning og læring være mere 
aktivitetsstyret. Det er det professoren 
fra New Zealand beskæftiger sig med. 

Mrs. Robinson forstår på en gang at 
bevæge sig på sikker grund og slippe 
energi løs. Vejen er brolagt med bl.a. 
Hatties og hendes egen forskning om, 
hvad der virker og ikke virker, når vi  
taler læring. Der indgår elementer som 
systematik og planlægning, men også 
selvstændighed, åbenhed og så TILLID.  
Det sidste er et stort ord, men også det  
støtter sig på ny forskning og viden.

Viden om, hvordan man som skole- 
leder bygger tillid op, og på hvilken 
måde tillid indgår i ens lederskab som  
et bevidst benyttet værktøj til at skabe 
professionelle læringsfællesskaber. Viden 
om, hvad der kendetegner tillid mellem 
ledere og medarbejdere. Og viden om, 
hvordan man får reduceret kompleksitet 
samt skabt drivkraft, motivation og ejer-
skab. Videnbaseret skoleudvikling 
simpelthen.

God, effektfuld ledelse
Tillidsbaseret læringsledelse, hedder det i 
Robinsons terminologi. Det hænger sam-
men med hendes øvrige forskning og ana-
lyser af, hvordan ledere og ledelsesteam 
kan kvalificere lærernes ageren og øge 
elevernes læring i en tid, hvor ambitions-
niveauet er højt og kravene skærpet. 

Robinson og andre forskere har påvist, 
at det har positiv effekt på elevernes læ-
ringsudbytte, når skoleledelsen har fo-
kus på kerneopgaven og går ind i den 

daglige undervisningspraksis – og sam-
men med læreren har fokus på de en-
kelte elever og deres faglige fremskridt. 
Hun har indkredset fem ledelsesdimensi-
oner, som har særlig effekt på elevernes 
læring. Ledelsen skal:

•  Lede de professionelles læring og 
udvikling.

•  Opstille målsætninger og have tydelige 
forventninger.

•  Understøtte kvalitet i undervisningen.
•  Sikre et strategisk ressourceforbrug.
•  Sikre et ordentligt og trygt miljø på 

skolen.

Viviane Robinson supplerer med tre vig-
tige ledelseskompetencer. Som leder skal 
man kunne: 

•  Inddrage relevant viden, erfaringer og 
data i deres ledelsespraksis.

•  Analysere og løse komplekse 
problemstillinger.

•  Formå at opbygge den nødvendige til-
lid i relationer.

Hvad sidstnævnte angår, viser Robinsons 
forskning, at både lærere og elever trives 
og præsterer bedre i skoler, hvor den 
indbyrdes tillid er høj. Kunsten er at be-
træde medarbejdernes professionelle og 
ofte også personlige domæne, identifi-
cere eventuelle problemer og finde nye 
veje at gå, samtidig med at medarbejder-
nes engagement, motivation og ressour-
cer forbliver intakt. Ja stimuleres.

Der hersker ofte en vis pessimisme om 
muligheden for grundlæggende at ændre 
menneskers tankemønstre og adfærd. 
Den deler Robinson ikke. Kan man som 
leder rammesætte og kvalificere under-
visningen, kan man oversætte de krav, 
der er, og den viden om undervisning og 
læring, man besidder til konkret hver-
dag, får man medarbejderne til at tænke 
med … så er man godt på sporet.

Tillid bygges op i dialog. Ved at invol-
vere medarbejderne, være åben og di-
rekte, fastholde behovet for at viden-
dele, være venlig, men bestemt og ikke 
gå for meget rundt om den varme grød, 
men også være til stede, være der af ær-
ligt hjerte – og ikke være manipulerende.

Det er lederens evne til at kunne skabe 

In schools 
where there 

are high levels of 
trust between vari-
ous groups, teachers 
report a stronger 
sense of professional 
community and 
more positive attitu-
des to innovation 
and community 
outreach than in 
schools with lower 
levels of trust. In ad-
dition, students in 
high trust schools 
make more acade-
mic and social pro-
gress than students 
in otherwise similar 
low trust schools. An 
important question 
for school leaders 
therefore is: How do I 
build the level of 
trust between mem-
bers of my school 
community?” 

Viviane Robinson, professor, Faculty  
of Education, University of Auckland
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balance i et følsomt, men til-
lidsfuldt rum, som gør forskel-
len. Det handler om at være in-
sisterende og dog respektfuld, 
pågående og alligevel lyttende 
og ikke gå i løsningsmode 
right-away, men fastholde en 
coachende tilgang, hjælp-til-
selvhjælp. Alt sammen i en fæl-
les reflekterende samtale, hvor 
lederen også selv lærer… ja, 
ofte rigtig meget.

Der er mange veje at gå i  
ledelsen af de professionelles 
læring og udvikling og under-
støtte kvaliteten i undervis- 
ningen, som professoren siger: 
There is no way to be a perfect 
leader – but a million ways to 
be a good one. Tillid kommer 
først og fremmest af at vise til-

lid. For nok er tillid et selvstændigt og personligt fæno-
men, men frem for alt noget gensidigt. Noget, der binder 
sammen, styrker fællesskabet. 

Vigtigst er, at det giver pote – at en arbejdsplads præget 
af en høj grad af indbyrdes tillid højner præstationer og 
øger resultater. Det vidste vi nok i forvejen, men Viviane 
Robinsons forskning viser, at vi bør bruge den viden mere 
aktivt: Tillid kan sættes i system, tillid kan måles, tillid 
kan dyrkes. 

Tillid, mistillid og kontrol
Et par danske professorer gav efterfølgende deres bud  
på, hvordan Robinsons angelsaksisk funderede forskning 
overføres til dansk skolekultur. Samtidig fik de sat yder- 
ligere nogle ord på den tillidsdagsorden, der pt. synes  
at vokse frem på offentlige og private arbejdspladser.  
På trods af det måske modsatrettede i, at der snakkes  
om tillidsreform, mens der samtidig indføres nye tilsyns- 
og overvågningsforanstaltninger.

Lars Qvortrup, professor ved AAU talte om, hvor stærkt 
et middel TILLID er. Uden tillid ville vi dårligt kunne for-
lade vores seng om morgenen, uden tillid ville vi blive 
lammet af angst og rædsel. Tillid er simpelthen det kit, 
der holder eksistenser og samfund sammen. 

Skolereformen virker på en gang dæmpende og befor-
drende på tilliden. Den reducerer tillid, det vil sige til-
troen til egne forventninger (intet er som det plejer), men 
den forudsætter også tillid, det vil sige tiltroen til fælles 
indsatser (til at det nok skal gå, ja ovenikøbet kan blive 
spændende og udviklende). 

Hvad er tillid? Mange ting. Det er tillid til, at andre sik-
rer, at ens forventninger opfyldes (tillid til ledelse og til 
kolleger). Og det er tillid til, at institutioner/det sociale sy-
stem sikrer, at ens forventninger indfris på det niveau. 
Selvtillid betyder, at man selv kan håndtere de opgaver, 
man får. Og så er der lige det, at tillid til personer kan 
kompensere for tab af tillid til systemet og vice versa (god 
ledelse i en usikker tid).

Når tilliden vokser, øges handlingspotentialet, fastslog 
Qvortrup. Der er proportionalitet mellem tillidskapital og 
handlingskapital. Ergo kan det betale sig at investere i til-
lid. Det ta’r dog tid: Tillid opstår ved, at forventninger op-
fyldes over tid, og tillid kan ikke deklareres, men må 
praktiseres. Og husk, at tabe folks tillid ved at svigte de-
res forventninger kan ske på et splitsekund.

Den, der nærer mistillid… behøver flere informationer 
for at være sikker, tror ikke på de informationer, han/hun 
får. Derfor er det svært at overvinde mistillid kommunika-
tivt. Derfor må mistillid overvindes via praksis. At skabe 
tillid kræver overensstemmelse mellem ord og handling. 
Tillidsbaseret ledelse er ”walk the talk”. Så sig, hvad du 
gør, gør hvad du siger. Og vis tillid!

Professor Lotte Bøgh Andersen, KORA/AU, talte om 
skoleledelse og læreres motivation som den energi, en 
person er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål. 
Her kan flere faktorer spille ind, motivet om at gavne sig 
selv (incitament) eller undgå straf (regulering) eller at 
nyde opgaven i sig selv eller være motiveret for at gøre 
godt for andre eller samfundet.

Hvad påvirker offentligt ansattes motivation? Hvilken 
ledelse motiverer lærerne? Jo ifølge professoren er der 
(mindst) to måder at give retning og mening i en organi-
sation: Ved at belønne en god indsats og gode resultater 
eventuelt pekuniært, men ellers ved positiv feedback og 
så måske endnu bedre ved at tydeliggøre, dele og fast-
holde fokus på organisationens vision. 

Modpolen til tillid ses ofte som kontrol. Hvis fx elevpla-
ner opfattes som kontrollerende, har lærerne faldende 
motivation. Det giver dårligere performance og resultater. 
Men man ved omvendt, at hvor nogle lærere opfatter 
elevplaner (og anden styring) som kontrollerende, så op-
fatter andre dem som understøttende? Forskellen ligger i 
ledernes implementering.

Implementering af nye tiltag via ’kæft, trit og retning’ 
skaber en opfattelse af styring gennem kontrol, hvorimod 
sker det via dialog giver det en langt mere understøttende 
oplevelse. I den forbindelse er der god grund til at for-
følge det, der virker positivt, nemlig samarbejde og tillid 
mellem medarbejdere og ledere, sagde Lotte Bøgh. Og 
alle skolelederne nikkede.

You can 
build 

trust through 
conversations 
that are deeply 
respectful of 
people and  
simultaneously 
tough on the 
problems that 
they need to  
address.

Viviane Robinson, professor, Faculty  
of Education, University of Auckland
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•	 har	ledelsen	overblikket	til	at	målrette	
ressourcer	og	udvikle	skolens	
læringsmiljø.		

•	 kan	hvert	klasse-/årgangsteam	
kvalificere,	evaluere	og	udvikle	
læringsmiljø, trivsel og relationer	ud	
fra	et	fælles,	dokumenteret	grundlag.

•	 får	AKT-medarbejdere	og	

skolepsykologer	hurtigt	aktuel viden	
om	elevernes	situation.

•	 har	pædagoger	indsigt	i	elevernes	
relationer	–	også	i	SFO/klub-tid.

•	 bygger	samarbejdet	mellem	forældre	
og	lærere	på	en	fælles	forståelse.

•	 har	alle	elever	et	talerør,	og	hver	enkelt	
elev	bliver	set	og	hørt.

Er læringsmiljø, trivsel og relationer også 
vigtigst på jeres skole? 

Så kontakt os på telefon 71 99 05 03 for at 
aftale jeres 3 måneders gratis abonnement 
eller login på www.klassetrivsel.dk med 
UNI-login.

3 mdr. gratis

KlasseTRIVsel.DK

Klassetrivsel-undersøgelser	gennemføres	online	i	en	klasse,	på	en	årgang	og/eller	hele	
skolen.	Elevernes	svar	opsamles	og	præsenteres	automatisk	i	overskuelige	rapporter	
med	bl.a.	sociogrammer.	Systemet	er	udviklet	af	lærere	i	nært	samarbejde	med	skoler,	
kommuner,	skolepsykologer	og	forskere	og	bruges i dag af flere end 900 skoler.

Flere smil, større glæ
de, sjovere skoletid. Klassetrivsel.dk – så trives alle i skolen.

Alle skAl trives i skolen

med Klassetrivsel.dk 

- hvor læringsmiljø, trivsel og relationer er vigtigst 

NOTER

Headspace 
Kærestesorger, 
eksamens-angst, 
ensomhed, trist-
hed eller konflik-
ter med vennerne 
eller familien…

Headspace er et 
anonymt, gratis rådgivningstilbud til 
børn og unge i alderen 12-25 år. Det er 
australsk inspireret og har nu syv centre 
rundt i landet, som arbejder med kom-
muner og regioner. 

Ca. 350 frivillige på landsplan har der 
afholdt over 30.000 samtaler siden åb-
ningen i 2013, rådgiver på centrene, på 
chat eller ved at deltage i udgående ar-
bejde

Se www.headspace.dk

LEDELSES- 
KOMPETENCER
Skolereformen, L409, inklusionsarbejdet og 
fortsatte strukturændringer har været en stor 
omvæltning og presset alle skolens ansatte, 
og her ikke mindst lærerne på tid og opgaver.

Især efter skolereformens indførelse har der 
været mange sygemeldinger fra lærerne, 
fremgår det af tal fra Kommunernes og Regio-
nernes Løndatakontor. Det gennemsnitlige sy-
gefravær for lærerne steg med 1,3 dage fra 
10,5 dage i 2013 til 11,8 i 2014, og stigningen 
var især høj i sidste halvdel af 2014.

De seneste meldinger fra kommunerne viser, 
at sygefraværet har stabiliseret sig, og Skole- 
lederforeningens formand Claus Hjortdal er 
derfor ’forsigtig optimistisk’ om, at det vil blive 
yderligere nedbragt.

Its in the air
Først fik LO og Flyvebranchens Personale 
Union medhold i, at de varslede hoved- og 
sympatikonflikt mod Ryanair var lovlig.

LO ønskede, at Ryanair tegnede en dansk 
overenskomst for sit personale på selska-
bets baser i Københavns Lufthavn og Billund 
Lufthavn. 

Siden har det irske lavprisselskab taget en 
enkeltbillet ud af Danmark. 



 Som led i regeringens og 
kommunernes mål om øget inklusion i 
folkeskolen vedtog et bredt politisk fler-
tal, bestående af S, RV, SF, V, DF og KF i 
2012 en ændring af folkeskoleloven. 

Med lovændringen blev en ny afgræns-
ning af henvisningsreglerne indført, såle-
des at ”specialundervisning og anden spe-
cialpædagogisk bistand alene omfatter 
støtte til børn i specialklasser og specialsko-
ler samt støtte til børn, hvis undervisning i 
den almindelige klasse kun kan gennemfø-
res med støtte i mindst ni timer ugentligt.”

Lovændringen trådte i kraft med virk-
ning fra skoleåret 2012/13. Formålet var 
at inkludere flere elever med særlige be-
hov i den almindelige undervisning, og 
skolelederne fik som bekendt et ret afgø-
rende ord at skulle have sagt. 

Mere konkret betød ændringen af lov-
givningen og ifølge en aftale mellem den 
daværende regering og KL – vurderede 
man – at ca. 10.000 flere børn fremover 
skulle inkluderes blandt de 555.000 ele-
ver i den almindelige folkeskole, eller at 
96 pct. af folkeskolens elever skulle være 
en del af den almindelige undervisning i 
2015. Og det mål er ved at være nået. 

Tal for skoleåret 2013/14 – altså alle-
rede et år gamle tal – viser således, at an-
delen af elever i den almindelige under-
visning er øget til 95,2 pct. Det betyder 
på det tidspunkt, at ca. 6.700 flere af fol-
keskolens elever siden 2010/11 går i en al-
mindelig klasse på en folkeskole. 

Der kommer først nye tal igen til efter-
året 2015, oplyser UVM. Men tendensen 
er, at det fortsat går fremad med inklusi-

IND OVER 
MÅLSTREGEN
DEN STORE INKLUSIONSOPGAVE ER EN UDFORDRING FOR SKOLERNE, OG 

DER ER STADIG ET STORT STYKKE ARBEJDE AT GØRE. MEN SAMTIDIG ER 

MÅLET OM, AT 96 % AF LANDETS SKOLEBØRN SKAL GÅ I EN ALMINDELIG 

GRUNDSKOLE VED AT VÆRE NÅET, OG FLERE RAPPORTER KONKLUDERER, 

AT DE INKLUDEREDE BØRN TRIVES I NORMALKLASSERNE. 

Af Torben Svane Christensen 

Jeg har på foreningens repræsentant-
skabsmøde i marts slået til lyd for, at  

skolerne skal blive bedre til at kommunikere  
deres arbejde ud. Det vil øge tilfredsheden og 
mindske usikkerheden blandt forældrene.

Claus Hjortdal formand for Skolelederforeningen

2 
UD AF

 3
FORÆLDRE 

KENDER IKKE DERES 
BØRNS INSTITUTIONS/

SKOLES TILGANG 
TIL INKLUSION
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onen. Antallet af elever i specialtilbud 
falder dog relativt set ikke så markant, 
da det samlede elevtal også er faldende. 
Men det går den rigtige vej. 

Således kan målet om, at 96 pct. af 
landets folkeskoleelever går i normal-
skole være nået i dette øjeblik. Det bety-
der, at der i år i gennemsnit vil være otte 
børn med særlige behov inkluderet på 
hver skole – idet det dog er meget for-
skelligt fra skole til skole. 

Den øgede inklusion bliver fulgt på tæt 
hold i flere forskningsprojekter, der skal 
give input til justeringer og overordnet 
vurdere tiltagets succes. Undervejs har 
det ikke skortet på bekymringer og kritik 
fra både medarbejdere og forældre – det 
har spørgeundersøgelser og den offent-
lige debat indikeret. Men hvad ved vi 
mere mur- og nagelfast? 

Forskning på sidelinjen
Først og fremmest gennemføres det om-
fattende dokumentationsprojektet ”Kom-
munernes omstilling til øget inklusion” 
af Aarhus Universitet, Institut for Uddan-
nelse og pædagogik, DPU og Det natio-
nale Forskningscenter for velfærd, SFI – 
på bestilling af UVM.

Afrapporteringen sker over tre år fra 
2013-15 og omfatter en repræsentativ un-

dersøgelse i 12 kommuner suppleret med 
dataindsamling på landsplan. Den seneste 
rapport, der udkom dette forår, men hvis 
tidshorisont er mindst et år længere til-
bage, siger ikke noget om, hvordan de in-
kluderede elever har det, men har til gen-
gæld en række overordnede vurderinger. 

Bl.a. at skolelederne har taget inklusi-
onsopgaven på sig, og at tre fjerdedele af 
skolelederne er enig i ambitionen om, at 
flere elever inkluderes i den almene un-
dervisning. Hvor lederne dog i 2013 vur-
derer, at 45 pct. af lærerne er meget 
enige eller enige i opbakningen til inklu-
sion, er den andel i 2014 faldet til 28 pct. 
Opbakningen opleves altså i den periode 
faldende. 

Der kan være mange grunde hertil. 
Blandt andet spørgsmålet om resurserne 
er fulgt med. Desuden er både en OK’13 
lockout på det tidspunkt ved at blive lagt 
bag sig, mens Lov 409 er ved at træde i 
kraft samt skolereformen vedtaget og im-
plementeringen heraf bliver rammesat. 
Alt andet lige er det mange reformer på 
én gang parret med skolesammenlæg-
ninger og nedlæggelser. 

Rapporten peger på, at lederne i hø-
jere grad gør brug af samarbejde og råd-
givning i forbindelse med inklusion. 
Hvor skolelederne på de fleste skoler til-

kendegiver, at de er tilfredse med samar-
bejdet med PPR, er lærerne generelt 
mindre tilfredse med de resurser, den 
rådgivning og støtte, der er til undervis-
ningen/undervisningsmodellerfor elever 
med særlige behov.

Inkluderede børn trives
Et andet stort projekt ”Elevers roller i 
det inkluderende skolemiljø”, som SFI 
også står bag, følger 9.308 elever fordelt 
på 423 klasser på 165 skoler. Undersøgel-
sen startede – igen på foranledning og fi-
nansieret af UVM – i efteråret 2013 og 
fortsætter til 2016.

I en delkonklusion fra april 2015 bliver 
det fastslået: ”Nogle af de vigtigste fakto-
rer for skabe et mere inkluderende sko-
lemiljø, er et velfungerende skole/hjem-
samarbejde, tydelig ledelse og i det hele 
taget tydelighed omkring, hvad der skal 
foregå, og hvordan man omgås hinanden 
på skolen. Og metoder, der på forskellig 
vis tildeler eleverne en aktiv rolle i for-
hold til at skabe et inkluderende lærings-
miljø, er gavnlige for elevernes læring og 
trivsel.”

I undersøgelsen konkluderes det også, 
at de første erfaringer med indsatserne 
og analyser af data viser, at det godt lade 
sig gøre at skabe et mere inkluderende 
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skolemiljø. Således indeholder rap-
porten en kvalitativ analyse af 12 til-
bageførte elevers oplevelser. Disse 
elever giver overordnet set udtryk 
for at være glade for at være tilbage i 
fællesskabet i den almene klasse. 

Så materialet er ret entydigt og 
dog ret spinkelt. Det hedder således 
også i rapporten, at der stadig er 
store faglige udfordringer i almenmil-
jøet, og at der savnes undervisnings-
differentiering og støtte for at imøde-
komme de tilbageførte elevers vanske- 
ligheder. 

Et andet større, nyere forsknings-
projekt ”Inklusion i børnehøjde” un-
derstøtter resultaterne oven for om, 
at de første erfaringer med indsat-
serne og analyser af data viser, at det 
godt kan lade sig gøre at skabe et 
mere inkluderende skolemiljø samt 
at inklusion også alene set med ele-
vernes øjne kan fungere acceptabelt.

Det er Aalborg Universitet med 
professor Lars Qvortrup i spidsen, 
som med støtte fra Egmont Fonden 
har undersøgt 4000 børns svar på 
en trivselsmåling i Greve Kommune, 

og som har interviewet børn i 30 
klasser om, hvad der virker for at 
skabe god inklusion og for, at alle 
elever kan trives og lære. Qvortrup 
siger i forbindelse med, at de første 
resultater er fremlagt i maj 2015:

”I medierne hører vi tit, at inklu-
derede børn i klasserne får de øvrige 
børn til at mistrives og lære dårli-
gere. Det billede kan vi ikke gen-
kende fra vores undersøgelse”.

Mens der i tallene vedrørende læ-
ringsmiljøet, især i matematik og na-
turfag, kan spores mindre forskelle, 

er der tale om meget 
begrænsede variatio-
ner hvad angår elever-
nes trivsel. Fx synes 
der ikke at være store 
forskelle på, om ele-
verne er glade for at få 
i skole, når man sam-
menligner klasser med 
behov for en særlig in-
klusions-indsats med 
klasser uden behov.

Den forsigtige kon-
klusion er: At det er 
muligt at gennemføre 
en inkluderende ind-
sats i overensstem-
melse med intentio-
nerne i den såkaldte 
”inklusionslov” fra 
2012, uden at det har 
dramatiske konse-
kvenser for lærings-
miljø og trivsel.

På rette spor, men …
I februar 2015 blev der 
lavet en tværkommu-

nal midtvejsrapport med evaluerin-
gen af Undervisningsministeriets 
samarbejdsprojekter med 18 kommu-
ner om, hvordan kommuner bedst 
lykkes med omstillingen til øget in-
klusion i dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud. 

Rapporten indeholdt også en for-
ældreundersøgelse med 5775 respon-
denter. Undersøgelsen viser blandt 
andet, at to ud af tre forældre ikke 
kender deres børns institutions/sko-
les tilgang til inklusion. Det kan der-
for tyde på, at der forestår et ret 

stort informationsarbejde, hvis man 
ønsker, at forældrene skal trække på 
samme hammel i inklusionsindsat-
sen, som det konkluderes. 

KL har i april 2015 gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
landets 98 kommunale skoleforvalt-
ninger for at tage temperaturen på 
kommunernes og skolernes omstil-
ling til en ny folkeskole, herunder 
hvad status er på arbejdet med 
inklusion.

Den viser – altså set gennem for-
valtningernes briller – at kommu-
nerne oplever at være i forholdsvis 
god udvikling, hvad inklusion angår. 
Således svarer 36 kommuner, at de 
var inde i en god udvikling, 57 kom-
muner svarede, at de er i en nogen-
lunde god udvikling og fem kommu-
ner meldte, at de var inde i en mindre 
god udvikling

En undersøgelse fra DLF fra okto-
ber 2014 viste på den anden side, at 
otte ud af ti lærere med inklusions-
børn i klassen ikke kunne give ele-
verne den undervisning, de havde 
brug for. I alt 2000 lærere var med i 
undersøgelsen. Og der har i det hele 
taget fra den kant været løbende kri-
tik af, at resurser og kompetencer 
ikke følger med børnene fra special-
skole til almenskole. 

Inklusionsindsatsen var et af de få 
skoleemner, der var oppe at vende 
ved FV15. Og et flertal bestående af 
DF, LA, SF, Enh og R i Folketinget 
har tilkendegivet, at der skal være 
mere kontrol med, at de midler der 
er øremærket til inklusion følger med 
over i folkeskolen.

Også S og V er opmærksomme på 
problematikken, og V fremlagde i 
forbindelse med valget udspillet ’Alle 
unge godt fra start’, hvor partiet fore-
slår et decideret serviceeftersyn af 
inklusionen, som går ud på at frem-
rykke en evaluering af reformen, 
hvor ansatte, forældre og elever 
spørges. 

Claus Hjortdal svarer på 9 skarpe 
spørgsmål om inklusion, læs s. 42. 

Nogle af de vigtigste fakto-
rer for skabe et mere inklu-

derende skolemiljø, er et velfunge-
rende skole/hjem-samarbejde, 
tydelig ledelse og i det hele taget ty-
delighed omkring, hvad der skal 
foregå, og hvordan man omgås hin-
anden på skolen. Og metoder, der 
på forskellig vis tildeler eleverne en 
aktiv rolle i forhold til at skabe et 
inkluderende læringsmiljø, er gavn-
lige for elevernes læring og trivsel.

 
”Elevers roller i det inkluderende skolemiljø”
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Hvordan løfter du 
ansvaret for 
Uddannelse og job?

MinFremtid – onlineværktøj til 
afklaring og udfordring

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

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

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

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

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

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

Anders Bondo på Ungdommens Uddannelsesvejlednings 
jubilæumskonference 29/8 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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



 På baggrund af den viden, der er pt. er om, 
hvordan det går med inklusionsindsatsen i de danske folke-
skoler (se artiklen s. 38-40), har formand for Skolelederfor-
eningen Claus Hjortdal disse kommentarer: 

Hvordan vurderer du overordnet set inklusionsindsat-
sen på de danske folkeskoler?
”Jeg vil kalde det en rimelig succes. På plussiden vil jeg 
sige, at vi er nået langt, og vi er tæt på målsætningen. På 
minussiden må jeg sige, at det ikke er alt, der er lykkes. Der 
har været mange ting på en gang med reformen, lærernes 
arbejdstid og inklusionen. Vi er et stykke fra i mål.”

En undersøgelse fra sidste år viste, at lederne oplever 
en faldende opbakning til inklusion fra lærerne.
”Ja, det stemmer overens med det, jeg hører, lederne ople-
ver. Det skyldes, at inklusionsdagsordenen falder sammen 
med den store nye reform af folkeskolen samt L409. Det gi-
ver et meget stort pres på skolerne.”

Skolelederne tilkendegiver i en undersøgelse, at til-
gængeligheden for rådgivning fra PPR, samarbejde 
med skolens specialcenter/ressourcecenter samt bi-
stand fra AKT-vejlederen på skolen, er steget?
”Det glæder mig at høre. Frygten var, at rådgivningen og 
specialviden ville forsvinde, så det er positivt, hvis skolerne 
oplever, de kan få hjælp med opgaven.”

Den daværende undervisningsminister pegede på,  
at skolernes inklusionsarbejde understøttes gennem  
bl.a. Ressourcecenter for Folkeskolen og korpset af 
læringskonsulenter?
”Ja, det bliver brugt i stor stil på skolerne. Jeg mener, læ-
ringskonsulenterne har gennemført vejledning i 76 kommu-
ner. Og man har bestræbt sig på, at alle ansøgninger får et 
tilbud i en eller anden form. Vedrørende Inklusionsteamet, 
så arbejder de i 20 kommuner.”

En DLF-undersøgelse sidste år viser, at otte ud af ti  
lærere med inklusionsbørn i klassen ikke mener, de 
kan give eleverne den undervisning, de har brug for?
”På samme tidspunkt var der en undersøgelse, som sagde, 
at langt de fleste tilbageførte elever oplevede, at de blev in-
kluderet både fagligt og socialt. Vi er i en læringsproces, 
som vil tage tid. Kompetenceløft af lærere og pædagoger 
samt yderligere ressourcer i nogle kommuner kan gøre 
gavn.”

Er du tilfreds med den kompetenceudvikling, dine 
medlemmer får?
”Jeg tror, at lederne kan få den kompetencedækning, de 
ønsker. Men det er pt svært at finde tiden til det. Mange le-
dere er meget hårdt pressede. Der er mange opgaver på 
skolen, forvaltningerne er gode til at trække folk ind i fæl-
lesprojekter, så at finde tid og overskud til selv at dygtig-
gøre sig er svært.”

En rapport om forældre og inklusion peger på, “Det 
kan tyde på, at der forestår et ret stort informations-
arbejde i forhold til forældrene. Hvad kan der gøres? 
”Jeg har på foreningens repræsentantskabsmøde i marts 
slået til lyd for, at skolerne skal blive bedre til at kommuni-
kere deres arbejde ud. Det vil øge tilfredsheden og mindske 
usikkerheden blandt forældrene.” (se i øvrigt s. 44, red.)

Venstre var ude under folketingsvalget 2015 med et 
krav om et eftersyn på inklusionen. Hvad synes du?
”Det er en god ide at kigge på, hvordan har det udmøntet 
sig. Forudsætningen for inklusionen var, at der skulle følge 
penge med de 10.000 børn. Der er helt sikkert nogle punk-
ter, man kunne slå ned på ved et eftersyn. Vi er altid åbne. 
Men jeg er bekymret for, hvis det skal bestemmes fra cen-
tralt hold, hvilke diagnoser, der skal inkluderes. Det skal vi 
nok tage vare på ude på skolerne.” 

INKLUSIONSMANØVREN

Inklusion er kommet for at blive, men vi er  
i en læringsproces, som vil tage tid. Kompe-

tenceløft af lærere og pædagoger samt yderligere 
ressourcer i nogle kommuner kan gøre gavn.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
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Cool Uden Røg er et undervisningsforløb  
og konkurrence om rygning og identitet.

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

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

HOLD ELEVERNE RØGFRI
OG VIND INTIMKONCERT MED L.I.G.A
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 Enhver organisa-
tion, stor som lille, bør i  
den ideelle verden have en 
kommunikationsstrategi. 

Især i en brydningstid, 
skabt af gennemgribende for-
andringer, kan en målbevidst 
og velplanlagt kommunika- 
tionsindsats være afgørende 
for, om de berørte oplever 
forandringerne som accep- 
table og meningsfulde.

En rundspørge blandt mere 
end 20 skoleledere giver imid- 
lertid det indtryk, at andre 
vigtige kerneopgaver har fyldt 
så meget det sidste års tid, at 
et langsigtet og 360 graders 
kommunikationsarbejde må-
ske nok har ligget højt på 
dagsordenen, men i praksis 
er blevet nedprioriteret på 
grund af manglende tid og 
ressourcer.  

Jo før, jo bedre 
Heldigvis gælder mantraet 
’Bedre sent end aldrig’ også i 
kommunikationsverdenen, 
men spørgsmålet er, hvor og 
hvordan man skal starte, 
hvilke konkrete overvejelser, 
man skal gøre sig, og hvem 
der skal føre det ud i livet. Til 

at svare på de spørgsmål har 
vi spurgt en skole og en kom-
mune, der begge har været 
ude i god tid med at plan-
lægge kommunikationen i 
forbindelse med reformen.

På Helsingør skole var en 
sammenlægning af 5 enheder 
tilbage i 2012 den forandring, 
der for alvor satte skub i den 
strategiske tilgang til kommu-
nikationen. Det afspejler sig i 
de konkrete indsatser, som 
rummer mange af de centrale 
elementer, der bør indgå i en 
kommunikationsstrategi (se 
boks til højre).

Cen-lok strategi
I Rudersdal kommune har 
man i året op til reformen ar-
bejdet med en klassisk cen-
lok strategi, hvor man fra 
centralt hold har udviklet fæl-
les platforme og produkter  
til de mere ’sekundære’ mål-
grupper som forældre, læ-
rere, elever og pressen, mens 
skoleledere og afdelingsle-
dere har fået undervisning  
i og værktøjer til at varetage 
den lokale og nærværende 
kommunikation med fokus  
på bl.a. modtagerforståelse, 

FORANDRINGENS VINDE BLÆSER, OG FORHÅBENTLIG ER 

DET DE POSITIVE RESULTATER, DER FYLDER. MEN PÅ ÉT 

CENTRALT PUNKT ER DER MÅSKE PLADS TIL FORBEDRINGER. 

PÅ DET KOMMUNIKATIONSSTRATEGISKE OMRÅDE. VI GIVER 

INSPIRATION TIL, HVORDAN MAN KOMMER I GANG. 

Af Trine Vendelboe Juul • Illustration Http/Survey

KOMMUNIKATION 
PÅ SKEMAET

KOMMUNIKATION TIL FORÆLDRENE

CASE: HELSINGØR SKOLE

 1.  FAQ: En FAQ bestående af 15 centrale 
spørgsmål med kommentarfelter til at 
ligge på hjemmesiden.

 2.  Power Point: Til brug ved forårets 
forældremøder. FAQ’en vil bl.a. indgå i 
Power Pointen. 

 3.  Video: Skoleleder Kari Jørgensen 
fortæller, hvordan skoledagen den 11. 
august ser ud for skolebørnene. 
Videoen varer 90 sek. og skal ligge på 
hjemmesiden. Der gøres opmærksom 
på videoen i en elevinfo-pakke, som 
sendes ud til forældrene.

 4.  Blog med tidslinje: Der oprettes en 
blog udelukkende dedikeret til 
reformen. På bloggen indgår bl.a. en 
grafisk tidslinje med temaer, som viser 
grundlaget for implementeringen af 
reformen på Helsingør Skole.

 5.  Skemascenarier: Udarbejdelse af 
eksempler på hvordan en sammen- 
hængende skoledag fra 11. august 2014 
kan se ud. Der tages udgangspunkt i en 
2. klasse, en 6. klasse og 9. klasse.

 6.  Nyheder på hjemmesiden: Løbende 
produktion af reformnyheder til 
hjemmesiden.

 7.  Presse: En proaktiv indsats over for de 
lokale medier skal sikre ordentlige og 
retvisende fortællinger om reformen og 
skolens konkrete arbejde med den. 

 8.  Koordinering med kommunen: Ingen 
interessenter – heller ikke forældre – 
skal opleve modsigende og 
ukoordinerede budskaber omkring 
reformen. 

Eksempel på en planlagt og koordineret 
kommunikationsindsats til forældremål-
gruppen på Helsingør skole. Indsatsen lå 
klar i maj 2014.
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CENTRALE ELEMENTER I EN 
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

CASE: HELSINGØR SKOLE
•  Analyser: Bl.a. af skolens vigtig-

ste interessenter og deres speci-
fikke kommunikationsbehov 
samt foretrukne medier

•  Vision: Afdækning og formule-
ring af skolens kernefortælling 
og udvikling af en ny, stærk vi-
suel identitet

•  Profilering: Udvikling af nyt 
website med integrering af ind-
hold fra skolens sociale medie 
platforme

•  Workshops og kurser: Uddan-
nelse af superbrugere inden for 
de 3 intranets.  
Kurser i både skriftlig og mundt-
lig kommunikation – fx i nyheds-
trekanten og den svære samtale.

•  Skriveopgaver: Bl.a. for ledelse 
og lærere med særlige kommu-
nikationsopgaver.

•  Værktøjer og skabeloner: Bl.a. 
til dokumenter, mails og præsen-
tationer, som ofte bliver anvendt 
af bl.a. lærerne – fx lejrskoleinvi-
tationer og forældremødeindkal-
delser

•  Kommunikationspolitik: Formu-
lering af retningslinjer – fx hilse-
koder, adfærd på sociale medier, 
grundlæggende kommunikati-
onsprincipper og værdier. Kan 
også indeholde beskrivelse af 
overordnede og konkrete kom-
munikationsmål og gældende 
indsatsområder – fx ift. pressen, 
rollefordeling m.m. 

HELSINGØR SKOLE
Et menupunkt udelukkende dedikeret folkeskolere-
formen, et nyhedsmodul, en blog, You tube-videoer 
og indhold fra Facebook integreret på forsiden er 
nogle af de elementer, der optræder på Helsingør 
Skoles nye hjemmeside, hvor fokus først og frem-
mest er at tegne skolens profil udadtil samt kom-
munikere informativt, overskueligt og levende til 
omverdenen. Skolens elever, forældre og ansatte 
henvises høfligt og farverigt til hver deres intranet 
for mere interne informationer.

Mange af de tiltag, kanaler 
og platforme, der er udvik-

let og koordineret i forhold til 
kommunikationen omkring refor-
men er udløbere af det store kom-
munikationsarbejde, der blev lavet  
i forbindelse med sammenlægnings-
processen. Det betyder i store træk, 
at vi i dag er i stand til at planlægge 
og koordinere kommunikationen, 
som der også er blevet mere af i 
form af mere og rettidig infor-
mation og flere historier på flere 
kanaler ud til flere målgrupper. 

 
Leo Bilgrav Nielsen, Pædagogisk  

Afdelingsleder, Helsingør Skole

plenum – aug 2015 45



identificering af kernebudskaber og bud- 
skabstræning. 

Derudover har de på skolerne modta-
get plakater og plancher med centrale 
reformbudskaber til bl.a. skolernes per-
sonalerum og til brug ifm. forældremø-
der og konferencer.

Undersøgelser viser, at det er den 
nære, lokale kommunikation fra nærme-
ste leder, der betyder mest – ikke mindst 
i forandringsprocesser – og derfor er det 
vigtigt, at man fra centralt hold også er 
opmærksom på, hvordan man kan kvali-
ficere kommunikationen derfra. 

Situationsanalyse
Forud for udviklingen og implementerin-
gen af konkrete kommunikationsindsat-
ser på hhv. centralt og lokalt plan, ligger 
selvsagt et større analysearbejde, der li-
gesom på skoleniveau bl.a. omfatter re-

formens væsentligste interessenter og 
deres kommunikationsbehov (se boks).

Delstrategier for interessentgrupper
Man kan arbejde med en kommunika- 
tionsstrategi på flere niveauer og med  
afsæt i forskellige fokusområder.

Det kan fx være med afsæt i konkrete 
aktiviteter og events, som fx en strategi 
ifm. et åbent hus event, eller strategier 
for de forskellige medier og platforme, 
man har til sin rådighed, så at man har 
en strategi for ens presseindsats, en stra-
tegi for indholdet på ens Facebookside 
og en strategi for ens hjemmeside. 

En anden tilgang er et have en strategi 
og en plan for hver interessent eller mål-
gruppe, hvori valget af relevante medier, 
kanaler og platforme naturligvis indgår. 

RUDERSDAL KOMMUNE
skolespring.dk er Rudersdal kommunes centrale 
platform målrettet lærere, forældre og øvrige eks-
terne målgrupper. 
Af andre centrale kommunikationstiltag til at nå 
bredt ud kan nævnes: 
•  Samarbejde med de lokale medier: Formålet er 

at viderebringe nyheder fra skolespring.dk; fx hi-
storier om iPads i undervisningen, lærerarbejds-
pladser, åben skole mm.

•  Månedligt digitalt nyhedsbrev: Primært mål-
rettet lærere, pædagoger og skoleledere. Formå-
let med nyhedsbrevet er at understøtte visio-
nen, udbrede erfaringer og fortælle om 
muligheder og udfordringer ved implementering 
af reformen.

•  Bannerannoncer for skolespring.dk: Optræder 
på Rudersdal.dk med det formål at højne kend-
skabet til og brugen af platformen.

Meget af det, vi har undervist lederne i, er egentlig helt  
basale kommunikationsovervejelser, men vi oplevede ikke 

overraskende, at mange ledere gik fra workshoppen med en  
aha-oplevelse. Jeg tror det skyldes, at mange skoleledere har en  
tendens til at ’gemme sig’ bag deres skolefaglighed i stedet for  
at bruge lederfagligheden til at beskæftige sig mere indgående 
med kommunikation. 

 
Jens Gregersen, kommunikationschef i Rudersdal Kommune

IDENTIFICERING AF 
INTERESSENTERNES 
KOMMUNIKATIONSBEHOV

CASE: RUDERSDAL KOMMUNE
•  Skolelederne: Savner værktøjer til at 

kunne arbejde med forandringskom-
munikation i forhold til deres medar-
bejdere. Derudover er de uafklarede 
om, hvordan de skal kommunikere re-
formen til forældrene.

•  Lærerne: Savner grundlæggende vi-
den om reformen. Bl.a. hvordan den 
kommer til at påvirke deres hverdag, 
og hvordan deres faglighed bliver 
bragt i spil.

•  Forældrene: Mangler klar besked om, 
hvilke ændringer der med reformen 
sker af betydning for deres barns 
hverdag.

•  Eleverne: Har hørt om reformen, men 
er nysgerrige på, hvad der egentlig vil 
ske i det nye skoleår.  
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GENNEMSLAGSKRAFT?

RUDERSDAL KOMMUNE
To resultater fra Rudersdals survey af kommunikationen i 
forbindelse med reformen.

9%
MEGET 

UTILFREDS

19%
UTILFREDS

35%
TILFREDS

24%
MEGET TILFREDS

12%
ØNSKER IKKE 
AT BESVARE

10%
MEGET 

UTILFREDS

32
UTILFREDS

25%
TILFREDS

7%
MEGET TILFREDS

24%
ØNSKER IKKE AT BESVARE

Hvor tilfreds har du været med den 
kommunikation, du har fået fra din 
nærmeste leder om skolereformen?

Hvor tilfreds har du været med den 
kommunikation, du har fået fra Skole & Familie  
i Rudersdal kommune om skolereformen?

FIND DIT 
NYE JOB PÅ 

SKOLE- 
LEDER- 
JOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

GRIB DIN SMARTPHONE! 
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VOR NYE PIGE I KLASSEN  

Nu har vi også møbler 
til skoler og institutioner
I 40 år har AJ koncernen leveret inventar til kontor, 
skole, lager og industri. Nu har vi også taget skridtet 
i Danmark, hvor vi udvider med et bredt sortiment af 
møbler til skoler og institutioner!

Vor nye møbler skaber et inspirerende miljø, fordi de 
har en lyddæmpende effekt og et lækkert design af 
brugervenligt og hårdfør materiale, som tåler slitage.

Vi er klar med et godt tilbud, indretningsforslag  
og monteringsservice. Bestil vores katalog på 
ajprodukter.dk eller kontakt os på 59 400 999.  

ajprodukter.dk

MØBLER OG
INDRETNING

MILJØMÆRKET
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 Gevinsten ved at dele materi-
aler, inspirationer, erfaringer og viden 
med hinanden er stor. Delingen er lettere 
på den enkelte skole, men når det kom-
mer til at dele hen over skolemuren, kan 
det være svært at finde vejen og måske 
også motivationen.

Her er live webinarer en løsning: Med 
blot et klik kan en lærer, pædagog eller 

leder på sin computer, tablet eller mobil 
høre om de bedste erfaringer og ideer, 
downloade undervisningsmaterialer, få 
svar på sine spørgsmål eller kommentere 
ideerne. Altså være i en levende dialog 
med det faglige miljø og måske også 
være blandt bidragyderne. En sådan kol-
lega-til-kollega kommunikation gør det 
tiltrækkende og relevant at deltage.

INTERAKTIVE WEBINARER SOM FOLKESKOLENS EGEN KOMMUNIKATIONSKANAL KAN VÆRE EN LET OG 

HURTIG MÅDE AT FÅ DELT INFORMATIONER, ERFARINGER, VIDEN OG GODE LØSNINGER PÅ

Af Knud Lindholm Lau · Illustration All Over Press

kommunikationsteknologi

PÅ 
AF TID OG STED
TVÆRS
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Indholdet
Interaktive webinarer kunne handle om 
blandt andet disse områder og emner:

•  Skoleledere sidder med problemer, an-
dre har løst i den anden ende af landet. 
Hvordan skal man fx få den ønskede 
bevægelse ind i dagligdagen? Eller 
hvordan kommer man tættere på un-
dervisningen og elevernes læring uden 
at krænke lærernes integritet og der-
med forringe motivationen?

•  Fagteams, måske særligt de små, kunne 
blive introduceret til hinandens materi-
aler og forløb. Hvordan kan man fx 
analysere noveller med en 6. klasse, 
lave spændende fysikøvelser om klima-
opvarmningen eller øve engelske verber?

•  Forskerne ligger inde med viden, der i 
højere grad burde forbindes med læ-
rernes praksis – og omvendt. Hvordan 
kan man fx få bragt læsesvage elever 
på højde med resten af klassen? Eller 
hvad med pr. webcam at møde interna-
tionale forskere og praktikere? Eller 
diskutere med hjemlige teoretikere?

•  Ansatte kunne tale med ministeriet og 
minister om mening, mål og midler - 
der modsat kunne få et løbende første-
håndsindtryk fra skolens hverdag

•  Forældre kan gives et levende indtryk 
af det medspil, skolen forudsætter fra 
elever og forældre.

Webinarer er en kommunikationsløs-
ning, der ikke vælter budgettet eller 
veksler klassetid til rejsetid. Tværtimod, i 
forhold til fysiske kurser og konferencer 
spares både tid og penge.

Teorien
Folkeskolen kan kaldes en distribueret 
organisation. De fælles mål skal nås af 
1300 skoler med 50.000 ansatte, der un-
derviser mere end en halv million elever. 
I en sådan distribueret organisation vil 
oplevelser og erfaringer være vidt for-
skellige, ganske uanset rolle, fag, interes-
ser og holdninger i øvrigt. Forskellige 
problemer observeres, mange forskellige 
løsninger udvikles.

Helt bortset fra nødvendigheden af en 
lidt kontant deling af ideer og proble-
mer, er der – særligt i en distribueret or-
ganisation – et stort behov for at dele op-
levelser, visioner og bekymringer, hvis 

Webinarer er en 
kommunikations- 

løsning, der ikke vælter 
budgettet eller veksler 
klassetid til rejsetid.

Knud Lindholm Lau

ikke organisationen skal falde fra hinan-
den. Med inspiration fra organisations-
psykologen Wilfred Bion: Bestræbelsen 
for at løse folkeskolens hovedopgave kan 
ellers blive erstattet af indbyrdes kamp, 
flugt eller af en forgæves venten på en 
mirakuløs udvikling til det bedre.

Drømmen
En distribueret organisation frister til at 
regulere centralt, hvem der skal lave 
hvad og have hvilke informationer. For 
hvordan skal man ellers sprede gode løs-
ninger og få gennemført de metoder, der 
efter evidensforskningen – eller den ak-
tuelle smag – synes at virke?

Folkeskolen selv kan komme en sådan 
standardisering i forkøbet med løbende 
interaktive webinarer, hvor man forener 
godt indhold med den faglige samtale 
om undervisning og skoleledelse.

Her er der nemlig ikke bare mulighed 
for speak i billedet som i WEB-TV, men 
også for at deltagerne kan chatte tilbage 
med forslag, løsninger og spørgsmål, del-
tage via webcam samt udtrykke holdnin-
ger og levere information gennem så-
kaldte ”polls”.

Hele paletten af TV-udtryksmidler er 
til rådighed: Slides, whiteboard, notater, 
video, illustrationer, liveinterviews, tele-
fonrapporter og debatter i studiet. Sen-
destedet kan være centralt, men man 
kan også gæste en hvilken som helst 
skole, og dermed også i sin form tage et 
opgør med opdelingen mellem Køben-
havn og den såkaldte provins.

På skærmen ser deltagerne webinaret 
som vekslende skærmbilleder, tilrettelagt 
og afviklet med velgennemtænkt indhold 
og dramaturgi som var det en TV-pro-
duktion. Et sådant faciliteret webinar er 
altså mere end en præsentation fra ”én 
til mange”.

Det foregår live, det involverer delta-
gerne, det deler erfaringer og viden og 
det løser i et interaktivt samarbejde pæ-
dagogiske cases eller de aktuelle proble-
mer, man måtte stå med. Adskiller sig fra 
den mere løse webkonference ved at 
være stringent tilrettelagt, så de for ek-
sempel 40 minutter anvendes effektivt. 
Kan man ikke deltage, når det sendes, 
kan man senere se det i en optagelse.

Alle emner kan behandles og retter sig 
efter behovet hos deltagerne, om det så 

er skoleledere, administratorer, pædago-
ger eller de enkelte fags lærere, der 
måtte være målgruppen. Problemer og 
løsninger skildres fra skolens egen hver-
dag og forskningsevidensen omsættes til 
pædagogik af skolens egne praktikere. 
Der balanceres derfor godt mellem evi-
densen på den ene side og den pædago-
giske kunst samt metodefrihed på den 
anden.

Realismen og perspektivet
Nutidens webinarer behøver ikke være 
kedelige med en taler i frimærkestørrelse 
og tørre skilte gennemgået af en stemme 
i telefonkvalitet. Tværtimod kan vi fylde 
dem med fascination, fag, liv, ånd og re-
levans, så vi sikrer en høj deltagelse og 
omsætning til praksis.

Og så er det teknisk nemt og billigt, vil 
altså uden at sprænge budgettet kunne 
bruges både nationalt, regionalt og lo-
kalt. Med en årlig licens til et meget over-
skueligt beløb, et webcam, et headset og 
noget begyndelsesbistand er man i luf-
ten. Skal det gøres indholdsmæssigt 

bedre, æstetisk flottere eller er optagesi-
tuationen mere kompliceret, kan der be-
nyttes professionelle producere og bedre 
optageudstyr.

Webinarer vil forbinde aktører, højne 
trivslen og udnytte potentialet gennem 
en sådan folkeskolens egen kommunika-
tionskanal. Tager folkeskolen selv initiati-
vet, vil det give både effekt og respekt, 
også uden for skolen. 

Knud Lindholm Lau er talelærer,  
kommunikationsrådgiver, webinarproducer 
og indehaver af ’tekst og tale a/s’,  
tlf. 4056 2080, www.tale.dk

AF TID OG STED
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NOTER

Hjemmesiden
Inden for en begrænset økonomisk 
ramme har foreningens Mediepolitiske 
udvalg igangsat en oprydning, optimering 
og kvalitetssikring af hjemmesiden, så 
den bliver mere overskuelig, nemmere at 
navigere i samt mere logisk og intuitiv. 

Skolelederforeningens medlemmer skal 
hjælpes bedre igennem til at finde det, de 
søger. Der skal også ske en kvalitetssik-
ring af det faglige indhold på hjemmesi-
den. 

Hits efter hits…
•  Løn, rådgivning og information om kur-

ser og konferencer er populære emner 
på foreningens hjemmeside. 

•  Vejen ind: 64 % besøger hjemmesiden 
via desktop, 20 % følger med på tablet 
og knap 16 % via mobilen.

•  Hver måned er der pt. gennemsnitligt 
ca. 20.500 visninger og 6.000 brugere 
på hjemmesiden. Der kommer mange 
nye hjemmesidebrugere til, også via for-
eningens opslag på Facebook og Twitter. 

Følg med på  
www.skolelederforeningen.org

Bevægelse 
Løb og leg er sjovt og sundt, men man kan ikke 
sige entydigt, at det gavner den kognitive indlæ-
ring. Det konkluderer danske forskere, der har 
testet sammenhængen mellem læring og bevæ-
gelse.

Børn i 1. klasse kan øge deres matematiske kun-
nen med op til en tredjedel, hvis de hopper ta-
beller frem for at sidde ned og remse dem op, 
viser det sig. 

Teenagere kan derimod både danse, løbe og 
hoppe, men uden at det påviseligt gør dem klo-
gere. Muligvis fordi deres hormoner og andet 
forstyrrer samtidig.

Som sagt er resultaterne ikke entydige. Men der 
er tegn på, at hvis den fysiske aktivitet kræver 
en vis form for tankevirksomhed, kan det give 

en gavnlig kobling til læring. Og bare fx at cykle 
i fem minutter skærper koncentrationen, når 
man bagefter skal modtage læring. 

Det er Institut for Idræt og Biomekanik, Syd-
dansk Universitet, der har lavet undersøgelsen 
for UVM.

Googl efter > Forsøg med læring i bevægelse

LEJRSKOLER
Lærere på lejrskole får kun løn for 14 timer pr. døgn, når de er på lejr-
skole med en skoleklasse. Det har voldgiftsretten fastslået. 

Lærerne har heller ikke ret til at holde fri på lejrskolestedet efter 14 timer 
eller ret til honorering for rådighedstjeneste for de ti sidste timer i døg-
net.

Det er DLF/LC, der har tabt sagen mod KL om, at Lov 409 paragraf 7 
stykke 7 skulle tolkes sådan, at lærerne er på arbejde 14 timer i et lejr-
skoledøgn, mens resten af timerne må lærerne have fri. 

KL og de kommunale arbejdsgivere har derfor nu fået fastslået, at der 
med paragraffens 14 timer er afregnet for hele døgnet.

SYGDOM 
Skolereformen, L409, inklusionsar-
bejdet og fortsatte strukturændrin-
ger har været en stor omvæltning og 
presset alle skolens ansatte, og her 
ikke mindst lærerne på tid og opga-
ver.

Især efter skolereformens indførelse 
har der været mange sygemeldinger 
fra lærerne, fremgår det af tal fra 
Kommunernes og Regionernes Løn-
datakontor.

Det gennemsnitlige sygefravær for 
lærerne steg med 1,3 dage fra 10,5 
dage i 2013 til 11,8 i 2014, og stig-
ningen var især høj i sidste halvdel 
af 2014.

De seneste meldinger fra kommu-
nerne viser, at sygefraværet har sta-
biliseret sig, og Skolelederforenin-
gens formand Claus Hjortdal er 
derfor ’forsigtig optimistisk’ om, at 
det vil blive yderligere nedbragt.
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BLIV BEDRE 
TIL AT OBSERVERE 

OG GIVE 
FEEDBACK

Styrk din kommunikation og gør læring mere synlig  
som underviser, pædagog eller skole leder. Tag en Marte Meo uddannelse.  
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eller www.ullanedergaard.dk
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analyse

DET 
 F O R S V U N D N E 

FRIKVARTER
DEN REFORMEREDE SKOLE OG 

ARBEJDSTID BETYDER, AT TIDEN 

IKKE LÆNGERE ER ORGANISERET, 

SOM VI ER VANT TIL. 

SKOLEKLOKKENS RINGEN OG 

FRIKVARTERERNE AFLØSES AF NYE 

TYPER MELLEMRUM, HVOR 

ADSKILLELSEN FRA DET, DER I 

ØVRIGT SKER I LØBET AF 

SKOLEDAGEN ER DISTINKT, MEN 

HVOR VI SKAL LEDE EFTER LÆRING 

I MELLEMRUMMENE…

På Skolen ved Sundet ringer klokken 
stadig ind til skoledagen klokken 8.00. 
Men lægger man øre til hele skoledagen 
fortsætter en (u)regelmæssig strøm af 
børn ud og ind af bygningerne. Det er 
ikke alene lyden af børn i stadige bevæ-
gelser mellem leg og læring, mellem fri 
bevægelse og organiseret undervisning. 
Det er også lyden af en skolereform, der 
har forandringsambitioner på mellem-
rummets vegne. Mellemrum i form af 
det, vi genkender som frikvarterer, skift, 
pauser og overgange. 

Reorganiseringen af skoledagen er ikke 
blot en måde at ordne og 

skemalægge tiden. Den 

udtrykker nye måder at lede efter og på læ-
ring. Tidsrum som frikvarterer, pauser og 
overgange bliver gentænkt som ressourcer 
i skolens læringsprojekt. Sigtet med denne 
reorganisering af skolen beskriver vi med 
det analytiske begreb mellemrumspotentia-
lisering. Vi tror, der er brug for den slags 
mærkelige ord, for at få øje på og diskutere 
kritisk, hvordan mellemrum organiseres og 
didaktiseres og hvilke nye muligheder, men 
også nye problemer og sårbarheder, der så 
dukker op. 

Fra afbræk til potentialisering 
Med mulighederne for det, der i reformtek-
sten kaldes ”en længere og mere varieret 

Af Helle Bjerg og Dorthe Staunæs 
Illustration Otto Dickmeiss
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skoledag”, udfordres såvel undervisnings-
timernes og frikvarterets selvfølgelighed.

I Danmark har frikvarteret i en lang år-
række været et minutiøst afmålt og ske-
malagt tidsinterval imellem undervis-
ningstimer. Det blev indført i 1787 på 
Efterslægtens Skole for af sundhedsmæs-
sige grunde, så børnene kunne være klar 
til at modtage mere undervisning. På la-
tinskolerne havde man haft skolegang fra 
8-17 kun afbrudt af en middagspause. 
Men frikvarteret har ikke været ’fri tid’. 
Det har været indlejret i skolens discipli-
neringsregime og dermed i bestemte gra-
der af voksenstyring og regler. Det har 
også været det tidsrum, hvor elever og 

HELLE BJERG 
er docent, Ph.d., Forsk-

ningsprogrammet for le-
delse og organisation, Pro-

fessionshøjskolen UCC.

DORTHE STAUNÆS 
er professor, Ph.d., 
Forskningsprogrammet 
for Organisation og Læ-
ring, Aarhus Universitet. 

lærere måtte indpasse tilfredsstillelse af 
basale behov som at spise eller ’gå i går-
den’. Ligesom børns egne regler og ritu-
aler har formet frikvartererne. 

Aktuelt ændrer frikvarteret karakter 
på en del skoler og bliver noget andet og 
mere end et frirum fra undervisning, en 
periodisk tilfredsstillelse af basale behov, 
eller et spillerum for elevernes egen op-
findsomhed. Vejen mod ’45 minutters 
bevægelse om dagen’ begynder på nogle 
skoler med en aflysning af de korte fri-
kvarterer. I stedet forlænges middags-
pausen, og den integreres mere organisk 
i skoledagen. Det handler ikke om at give 
mere fri tid – men om at skabe tid til 

både spisning og rammesatte aktiviteter 
af motionerende eller afslappende karak-
ter. Spørger vi ledere, ledere og børn, ja 
så er formålet at gøre eleverne mere læ-
ringsparate. Frikvarteret ændrer karak-
ter fra at være et midlertidigt afbræk i 
formålsrettede undervisningsaktiviteter 
til at blive en potentialiserende pause, 
der altså ikke er fri for læring eller sko-
lens projekt. 

Brain-breakende småpauser 
Den potentialiserende pause kan også 
lægges som løbende brud i undervisnin-
gen fremfor fastlagte frikvarter. Det ses 
f.eks. i de såkaldte brain-breakers, der 
på bl.a. EMU-portalen beskrives som den 
gode pause i undervisningen. Det at ele-
verne rører sig, forventes at genoprette 
den mentale energi, som så igen forven-
tes at have betydning for, at eleverne 
holder koncentrationen. 

Den øgede opmærksomhed på de alle-
rede eksisterende tidsmellemrum følges 
altså af en opmærksomhed på at skabe 
nye pauser i selve undervisningen. Pæ-
dagogisk set peger det på et skift i om-
gangen med de lærende kroppes aktivi-
tet og bevægelse. Der er ikke meget ’røv 
til bænk’ her. En del brain-breakers 
trækker på moderne og behavioristisk 
inspireret (ind)læringspsykologi. Det spo-
res i redskaber som ’stillesignaler’ og 
’opmærksomhedssignaler’, tidstagning 
og stopure. Alt sammen sat i sving for at 
’energize’, motivere og skærpe elevernes 
opmærksomhed.
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Mellemrumspotentialisering
Mellemrummet bliver på den måde en 
teknologi til at skabe tilskyndelse, altså 
motivation, til læringsaktiviteter. Der le-
des på energier og affekter som en inte-
greret del af skoledagen og undervisnin-
gen. Interventionen har ikke direkte 
fagligt indhold eller læring(sudbytte) 
som sin genstand. Den er heller ikke re-
fleksiv, som vi kender det fra elevsamta-
lerne, hvor eleverne selv skal være med 
til at skubbe sig fremad ved fx at evalu-
ere og opstille mål for sig selv. Der ledes 
snarere på elevernes potentialitet ved at 
orkestrere læringsmiljøets intensitet og 
rytmer.

Vi tilbyder begrebet mellemrumspo-
tentalisering som en tænketeknologi, 
som skolens professionelle kan bruge til 
at se nærmere på de intenderede, men 
også ikke-intenderede effekter af at ville 
lede på læring ved at potentialisere over-
gange og mellemrum. For eksempel så 
man kan få øje på den særlige ustyrlig-
hed, der også inviteres inden for i sko-
len. Det betyder bl.a., at lærere og pæ-
dagoger må gøre sig følsomme overfor 
de energier, der opstår og skabes i sko-
lens læringsrum. Som en pædagog siger 
om at organisere en hel lektion om mor-
genen, så børnene kan møde fleksibelt: 
”På den måde bliver det også lidt nem-
mere at tage hensyn til børn, der skal li-
ste lidt ind og sidde lidt i et hjørne og 
lige være klar til at lande. (...) Man skulle 
gerne kunne komme ind til lidt ro og så-
dan … overskuds stemning.”

Vores forskning viser, at man dog ikke 
kan være sikker på, om der skal geares 
op eller ned for at skabe læringsparat-
hed. Som en lærer fortæller: ”Selvfølge-
lig er der nogen, der mener, de bliver 
trætte, hvis de har været ude og løbe. 
Men der er selvfølgelig også nogen, der 
vil sige, at de har meget mere krudt i sig, 
hvis de har været ude og løbe.” 

Ledelse på mellemrum og overgange 
er rettet mod at få adgang til nye kræfter 
og energier i skolens tid og rum. Det kan 
på den ene side ses som tegn på en for-
ståelse for, at læring er andet og mere 
end kognitiv erkendelse, og af at ele-
verne også har kroppe, sanser og følel-
ser, som skolen også må tilgodese. Dette 
kan være berigende for mange. Især for 
de elever (og lærere), der fungerer min-
dre godt med ”røv til bænk”, og de hvis 
koncentrationsevne udfordres af lange 
tidstræk. Men når det er uklart, hvor-
når noget er ’struktur’, og hvornår no-
get er ’antistruktur’ (altså om man har 
fri eller ikke; om man skal have et 
break eller ikke), så står det 
hele og ”sitrer”. Man ved 
ikke om det er skolens regler 
eller pausens regler (som vi 
kendte dem), der gældende og 
gyldige. Denne sitrende 
situation er en ny 
slags ustyrlig-
hed, som 
så skal 
hånd-
teres, 
og den 
håndteringsopgave 
bliver lærerens, pædagogens og 
ledelsens. 

Man kan også bekymre sig om, hvor-
vidt mellemrummets potentialitet – altså 
den energi, åbenhed og mulige forander-
lighed - som man forsøger at få ind i sko-
len, mister sin magi i det øjeblik, man 
forsøger at lede på det og gøre det til  
en del af skolens projekt. Frikvartererne 
emmer af potentialer – af ’ubrugt’ tid  
og energi, men måske gælder det kun, 
så længe de holdes uden for den minuti-
øse strukturering. Spørgsmålet er natur-
ligvis, om frikvarteret nogensinde har 
været frit eller formålsløst i forhold til 
skolens projekt. Selv om børns egne 

lege, venskaber og drillerier har fyldt  
tiden ud, har formålet med at ”få en luf-
ter”, ”klare hovedet”, ”tage en mad, en 
lur eller en smøg” primært handlet om 
at være klar til igen bagefter at arbejde 
og modtage undervisning.

Men den ambitiøse ledelse i tidsmel-
lemrummet er noget nyt. At gøre den 
upåagtede tid til genstand for ledelse for 
læring, rummer en håbefuldhed i for-

hold til at skabe nye og 
bedre betingelser for 
læring – men kan også 
give anledning til be-
kymring over, hvad 
man måske mister, el-
ler hvilke nye proble-
matikker, der så op-
står. Vi vil opfordre 
til, at man i ledelses-
arbejdet pendulerer 

imellem håb og bekym-
ring, når man reorganise-

rer tiden og dermed bru-
ger og finder mellemrum 
til at løfte læring. En 
tænketeknologi som be-

grebet mellemrumspoten-
tialisering kan måske hjælpe 

med at få øje på såvel de posi-
tive som de ikke-givtige aspekter 

af konkrete skolers tilrettelæggelse 
af ”en længere og mere varieret skole-
dag”. 

ARTIKLEN BYGGER et større forsknings-
projekt om ledelse og organisering i regi af 
konsortiet Læringsløft 2020 (tidligere 4:10 
Professionsløft), et samarbejde imellem en 
række folkeskoler, Aarhus Universitet og 
de tre professionshøjskoler UCC, Metropol 
og VIA. Analysen bringes i en længere ver-
sion som kapitel i antologien ’At lede efter 
læring’ (redigeret af Helle Bjerg og Nana 
Våben), der udkommer til i efteråret på 
Forlaget Samfundslitteratur.

DET 
 FORSVUNDNE 

FRIKVARTER

56 plenum – aug 2015



– Er du på hjemmebane i 
samspillet med politikere, 
borgere og medarbejdere?

– Er du en synlig og kompetent 
leder med fokus på resultater 
og mennesker?

– Kan du sikre de bedste 
rammer for børn og unges 
læring, trivsel og udvikling?

Vi søger en ambitiøs og handle-
kraftig direktør for Børn og Skole. 
 

Dine overordnede opgaver:
• Sikre en professionel betjening  

af politikere og politiske udvalg

• Være garant for økonomisk 
styring og nytænkende udvikling 
af børn- og skoleområdet 

• Varetage ledelsen af egen for-
valtning og tage medansvar for 
kommunens samlede ledelse

• Udvikle nye relationer med vores 
samarbejdspartnere

Ansættelsen sker som udgangs-
punkt på kontrakt. Åremåls- eller 
tjenestemandsansættelse kan 
eventuelt komme på tale. 

Yderligere oplysninger 
fås hos kommunaldirektør 

Jan Kallestrup på mobil 
2424 6821 eller hos 

ekstern konsulent Lars 
Muusmann på mobil 

4076 7227. 

Ansøgningsfrist:   
Mandag 7. september 

2015

Mere om stillingen: 
www.favrskov.dk/job 

og www.muusmann.com

Direktør for Børn og Skole



Man skal ikke 
lade sig byde 

hvad som helst i en 
strukturforandring, 
for det er faktisk  
muligt at gå ud  
og finde et andet  
arbejde, selv om  
man oppe i årene.

 Det er aldrig for sent. Det 
kunne være Lillian Gustafssons motto. 
Hendes 60 års fødselsdag er passeret, 
men det har ikke afholdt hende fra at 
rykke videre på arbejdsmarkedet. Så nu 
er det en meget erfaren leder, som et 
enigt ansættelsesudvalg har placeret i 
skolelederstolen på Strandskolen i 
Greve. 

Lillian Gustafsson indrømmer, at det 
skridt, hun har taget, nok ikke er det, de 
fleste gør. Men det har en rigtig god 
forklaring.

I Frederikssund Kommune, hvor hun 
har været skoleleder på Græse Bakkeby-
skolen de seneste 12 år, siden skolen  
åbnede, er man, som så mange andre 
kommuner, i fuld gang med struktur- 
forandringer. Bl.a. bliver kommunen delt 
op i skoledistrikter med flere matrikler. 
Alle skoleledere har været til samtale hos 
skolechefen, om hvordan de ser sig selv  
i den nye struktur. Lillian Gustafssons 
ønske om at blive distriktsskoleleder i 
det område, hvor hendes egen skole lå, 
blev ikke i mødekommet. Først fik hun 
tilbud om en stilling som pædagogisk  
leder og derefter som en ud af to skole-
ledere på et heldagsskoletilbud.

Nej tak, lød det fra skolelederen.
”Jeg kommer fra en skole, som jeg selv 

har åbnet, jeg har antaget alle persona-
ler, havde høj medarbejderglæde og højt 
fagligt udbytte, stor forældretilfredshed i 
både skole og SFO-delen, og børnene 
havde god trivsel. Og med 12 år i den 
kommune synes jeg, at jeg havde bevist, 
at jeg godt kan finde ud af at være 
skoleleder.” 

Forinden var hun i fem år viceskole- 
leder i Fredensborg. 

Lillian Gustafsson gik hjem til sin 
mand og sagde: ”Det er grotesk, hvad 
man må finde sig i de sidste år af sit 
arbejdsliv”. 

I løbet af fire uger havde hun et nyt 
job. Og hun er meget tilfreds. Hun har 
dobbelt så mange medarbejdere og ele-
ver som tidligere - hun fået ny energi af 
sit jobskifte og befinder sig som en fisk i 
vandet.

”Man skal ikke lade sig byde hvad som 
helst i en strukturforandring, for det er 
faktisk muligt at gå ud og finde et andet 
arbejde, selv om man oppe i årene”, slår 
hun fast.

Fra det konsulentfirma, hun havde 
kontakt med i forbindelse med jobskif-
tet, lød det også, at der er kommet andre 
boller på suppen. Erfaring er blevet en 
efterspurgt vare i skoleledelsen. Og 
Strandskolen var ikke den eneste skole, 
der havde bud efter hende.

På grund af meget udskiftning i ledel-
sen er nogle af Lillian Gustafssons udfor-
dringer at skabe kontinuitet og en fælles 
kultur på skolen med teamsamarbejde 
og reform.

”Det er sådan noget, jeg elsker”, siger 
skolelederen, der er i sit es nu.

Hun synger hver morgen, når hun kø-
rer på arbejde, selv om bunkerne ligger 
højt og venter. Personalet har allerede 
vænnet sig til, at skolelederen spiser sin 
madpakke under et møde, fordi hun ikke 
har haft tid til det før.

”Jeg er sådan et dyr, der søger indfly-
delse. Jeg elsker at være der, hvor beslut-
ningerne bliver truffet og kan lide at 
sidde tæt på, hvor magten er. Og det at 
beskæftige sig med rammerne for børns 
udvikling, er det noget at det vigtigste, 
man kan foretage sig her i livet. Jeg var 
vikar i folkeskolen, da jeg var 18 år, og 
jeg har være her lige siden. For mig er 
folkeskolen det mest spændende sted at 
være”. 

Strandskolen har 630 elever i tre spor fra 
0. – 9. klasse og 80-90 lærere og pædago-
ger. ledelsesteamet består af skoleleder, vi-
ceskoleleder og sfo-leder.

LILLIAN GUSTAFSSON, 
60 år, skoleleder på Strandskolen, 

Greve Kommune, fra 1. maj.

JEG HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf
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Online
www.lomax.dk 

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

 E-mail
  salg@lomax.dk 

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Gratis levering  
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

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

 BUSINESS LINE whiteboardtavle
Stålkeramiske magnetiske whiteboardtavler i topkvalitet

Dansk produceret konferencesæt i klassisk design

Særtilbud  

kun til skoler!
Varenr Mål i cm Førpris TILBUD 

ekskl. moms
151600 45 x 60 395,- 296,-
151601 60 x 90 595,- 446,-
151602 90 x 120 795,- 596,-
151603 100 x 150 1195,- 896,-
151604 120 x 200 1595,- 1196,-
151605 120 x 240 1995,- 1496,-

Fra kun 

296,-
SPAR 25%

Stol kun 

595,-
SPAR 200,-

Møbelsæt kun 

7995,-
SPAR 2000,- Varenr. 833088 Varenr. 833077

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til den 30. september

Ring 4736 8000

Penne-
hylde  

medfølger



NOTER

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

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

Kontoret skal sikre fremdrift i implementerin-
gen samt opfyldelse af de politisk fastsatte mål 
og forberede ministrenes løbende afrapporte-
ring til regeringens Økonomiudvalg.

Kontoret vil også følge:

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

•  Hvor mange undervisningstimer eleverne får i 
gennemsnit om ugen? 

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

•  Er der flere elever, der kommer i gang med en 

ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse?
•  Hvor mange arbejdstimer bruger lærerne i 

gennemsnit på undervisning? 
•  Hvad er omfanget af lærernes fravær? Og 

hvad er omfanget af elevernes fravær?

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

NUMMER

Charmør, trofast eller intelligent? Dit 
nummer i søskenderækken afslører dig. 

• DEN FØRSTEFØDTE 
Hvis du er den ældste i søskendeflokken, 
vil du være ansvarsfuld. Du vil føle dig en 
smule hævet over de andre og have en 
lidt dominerende og moraliserende rolle 
over for dine søskende. Andre karakter-
træk er: Intelligent, omhyggelig, stædig, 
perfektionistisk og pålidelig. 

• DEN MELLEMSTE 
Som det mellemste barn afgøres din 
måde at være på ud fra, hvordan søsken-
derækkens ældste er. Du vil nemlig ofte 
markere dig anderledes. Træk herudover 
for det midterste barn er: Trofast, mægle-
ren i familien, uafhængig, oprørsk og 
hemmelighedsfuld.

• ER DU DEN YNGSTE? 
Legebarnet, der tiltrækker sig opmærk-
somhed og gerne er midtpunkt, skiftevis 
har rollen som vanskelig og charmerende, 
og som i mange år kan bibeholde rollen 
som ’den lille.’ Karaktertræk er typisk: 
Overbevisende, selvoptaget, rodehoved 
og underholdende.
 
• ENEBARNET
Enebørn får meget opmærksomhed fra 
forældre og bedsteforældre uden at kon-
kurrere med andre søskende. Ofte gode 
til at stille at resonere, fordi de er vant til 
at blive talt meget med og få forklaret 
ting. I øvrigt: Selvstændige, viljestærke, 
ofte samme træk som førstefødte.

• OG TVILLINGERNE 
Ved at have et så nært forhold til en sø-
skende udvikles særlige tvetydige træk 
præget af på en gang sammenhold og 
konkurrence. Man mødes og opleves ofte 
en som en af ’tvillingerne’, forældrene 
klæder ofte en i samme tøj, man går til 
samme fritidsaktiviteter.

Karaktertrækkene er mest markante, når 
vi er børn, men holder sig på nogle punk-
ter langt op gennem voksenlivet, fortæl-
ler børne- og familieforsker Per Schultz 
Jørgensen.

TILSYN TAGER TIL …
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) informerer nu om, 
hvilke metoder tilsynet anvender, og hvordan man følger op på de 
forskellige områder…

På nye temasider kan skolerne finde styrelsens overordnede til-
synsstrategi, oplysninger om tilsynets metoder og orientere sig 
om, hvordan de overordnede tilsynsspor – risikobaseret tilsyn, te-
matisk tilsyn og enkeltsagstilsyn – anvendes på de forskellige ud-
dannelsesområder.

Her findes også information om de aktuelle tilsynsindsatser, sty-
relsen har planlagt inden for de forskellige tilsynsområder, og 
man kan læse beretningen for tilsynet i 2014.

Med tilsynet bliver skolerne årligt screenet for deres resultater 
med udgangspunkt i en række offentligt kendte indikatorer, der 
bl.a. tager udgangspunkt i de tre overordnede mål i reformen og 
de nationalt fastsatte måltal, som knytter sig til de tre mål. 

STUK gennemfører særlige undersøgelser af skoler med dårlig 
progression for at vurdere, om de enkelte kommuner og skoler 
har et målrettet kvalitetsarbejde for at forbedre deres egne resul-
tater. 

Se mere på stukuvm.dk > tilsyn
Se også artiklen 
om STUK i aprilnummeret 
af Plenum 3/15, s. 18 ff.

MADSPILD
Mens 1 milliard menne-
sker på verdensplan stadig 
er underernærede, går 1,3 
milliarder ton mad til 
spilde. Dette svarer til 40 
% af al madproduktion. 

På den baggrund lanceres 
’Kampen mod Madspild’ 
nu på Foreningerne Nor-
den Forbunds læringspor-
tal. Kampagnen er støttet 
af Nordisk Ministerråd.

I dette skoleår kan klasser 
i hele Norden melde sig 
kampen for et bedre miljø 
og imod madspild. Delta-
gelse i Kampen mod mad-
spild er gratis og åben for 
elever i alle aldre i Nor-
dens grundskoler. 

www.nordeniskolen.org.
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MASTER I SOCIALPSYKOLOGI OG LÆRING

Til dig, der arbejder inden for sundheds- og socialområdet 
som fx sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.  

Også for lærere, der arbejder med sundhedsfremme, 
SSP-samarbejde, med udsatte børn og unge eller 

socialpædagogiske tilbud.  Du opnår indsigt i social-
psykologiske, organisatoriske og individuelle processer,  

der fremmer motivation, trivsel og læring - både hos  
dig som medarbejder og hos de børn, unge  

og  voksne borgere, du arbejder med.
S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  

S O L . E V U . A A U . D K

MASTER I LÆREPROCESSER

For dig med erfaring inden for undervisning, 
medarbejderudvikling, klinisk vejledning mv. Du vil styrke  

og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil  
fordybe dig i viden om læring og forandring.  

Flere specialiseringsmuligheder på 2. studieår.  
Gode muligheder for at læse enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M L P. E V U . A A U . D K

MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

En videreuddannelse for dig, der er leder eller arbejder med 
ledelse af skole, dagtilbud eller anden uddannelsesinstitution.

Omdrejningspunktet er team- og medarbejderledelse, 
institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse  

i forhold til børn/elever, forældre og myndigheder.  
Studiestart 1/9 2016.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N

M P L . E V U . A A U . D K

MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

Til dig, der arbejder med HR, undervisning, procesledelse 
og forandringsledelse. Omdrejningspunktet er coaching 
som samtalebaseret læreproces. Du opnår redskaber til 
at udvikle læringskulturer og til at igangsætte og fuldføre 

organisatoriske forandringsprocesser.
S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N

M O C . E V U . A A U . D K

MASTER I LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Til dig, der som leder eller konsulent arbejder med ledelses-, 
medarbejder- og organisationsudvikling. Du opnår en bred 

indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som har 
særlig relevans for ledelse og organisationsudvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

L O O P. E V U . A A U . D K 

MASTER I LÆRING OG TERAPEUTISK 
PROCESFACILITERING 

Masterspecialisering rettet mod uddannede og erfarne 
psykoterapeuter. Du opnår en udvidet teoretisk forståelse  

af læringstrin samt indføring i videnskabsteori  
og forskningsmetoder, der gør dig i stand til at  

arbejde professionelt og evidensbaseret.
S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N

T P F. E V U . A A U . D K

IT-UDDANNELSE OG BRUGERTRÆNING

Modul fra Master i IT, der retter sig mod it-medarbejdere, 
it-konsulenter m.fl. Du opnår metoder til at designe effektive 

uddannelsesprogrammer, som tilpasses  
netop de uddannelsesbehov, som en konkret 

systemimplementering kræver. Du opnår kompetencer  
til at arbejde med coaching, kompetenceudvikling og 

vejledninger, der er tilpasset din organisation. 

M A S T E R - I T - V E S T. D K

M A S T E R U D D A N N E L S E R
F R A  A A L B O R G  U N I V E R S I T E T

E F T E R -  O G  V I D E R E U D D A N N E L S E  ·  9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L .  1 2 - 1 5 )
 E V U @ A A U . D K  ·  W W W . E V U . A A U . D K

A N S Ø G N I N G S -
F R I S T

1 .  N O V.  2 0 1 5

S T U D I E S T A R T
F E B .  2 0 1 6



KOM TIL 
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE 2015

PÅ ÅRSMØDET KOMMER BLANDT ANDET …

SÆT          I KALENDEREN
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, 
BRAZIL: SAMBANANAS

PARTYBANDET MR.POP 
VARMER FØDDERNE OP 
UNDER AFTENEN
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ANMELDELSER

INTERES
SANTE
KONSTELLA
TIONER

Socialkonstruktionisme i 
organisationer

Kort fortalt
Gro Emmertsen Lund
Dansk Psykologisk Forlag
116 sider, 229 kr

 Tre ældre mænd 
med hang til stok, et torden-
skrald, skybruddet og damen 
med den sorte paraply. En så-
dan konstellation kan føre til 
meget. Indledningen og sce-
nen til en krimi? Måske. I vir-
keligheden er dette berliner-
scenarie det sidste skub efter 
en række samtaler og møder 
gennem en årrække, der får 
forfatteren til at gennemføre 
en mangeårig drøm om at 
skrive en lille bog om social-
konstruktionismen på dansk. 
Man skal vende sig lidt til or-
det. Det minder mistænkeligt 
om socialkonstruktivisme og 
derfor tæt beslægtet. Men der 
er forskel. 

Nu er den her så. Ikke sær-

lig lille. Men særdeles over-
kommelig. Og overkommelig-
hed er bestemt ikke uvæsent- 
ligt for målgruppen af prakti-
kere, undervisere og stude-
rende i en travl, kompleks og 
foranderlig hverdag. Inklusive 
skoleledere.

Gro Emmertsens Lunds 
ambition med bogen er at 
give et kort og præcist over-
blik over socialkonstruktio-
nismens bidrag til organisati-
onsudvikling. Det er lykke- 
des rigtig godt. Der er både 
aha-oplevelser, gode råd og 
masser fra værkstøjskassen. 
Naturligvis begrundet og  
beskrevet ud fra teorierne.  
I bogen er der en tilpas ba-
lance mellem teori og praksi-
seksempler. Om end der er 
rigtig mange navne og per-
soner at forholde sig til. Det 
forklarer og begrunder for-
fatteren med et glimt i øjet. 
Fornemmer man. Noterne er 
naturligvis nødvendige, men 
de kan godt tage pusten fra 
en i momenter. Det er prisen 
for at vælge overkommelig-
hed. Og den er det værd.

Bogen består af seks kapit-
ler. Det første kapitel handler 
om socialkonstruktionismen 
og de fire praksisformer Gro 
Emmertsen Lund har valgt at 
have fokus på. Efterfulgt af fire 
kapitler om henholdsvis syste-
misk tænkning, den anerken-
dende udforskning, CMM-teo-
rien og endelig den narrative 
tilgang. Sjette og sidste kapitel 
handler om relationstænkning 
i organisationsudvikling og 
perspektiverer fremadrettet. 
Hvert kapitel starter med en 
kort og ret præcis teoretisk in-
tro til begrebet. Det bliver fint 
foldet ud og krydret med ek-
sempler fra praksis.

Det er en bog, hvor forfatte-
ren fra starten byder sin læser 
velkommen og så at sige fører 
læseren gennem bogen. Der 
bliver talt til dig. Til tider lidt 
”overlæreragtigt”. Relations 
bogledelse kunne man godt 
kalde det. I bedste socialkon-
struktionistisk forstand.

Der er masser at komme ef-
ter i bogen. På alle måder 
holder den, hvad den lover. 
Stærkest synes jeg Gro Em-
mertsen Lund er i kapitlet 
om relationstænkning i orga-
nisationsudvikling. Her bræn-
der en ild. Og der er ideer at 
tage fat på, hvis man, som 
mange skoleledere i øjeblik-
ket, er i gang med større eller 
mindre organisationsæn- 
dringer.

Ét lille minus. Bogens illu-
strationer. De fungerer ikke 
alle sammen lige godt. Edder-
koppen på s. 79 får jeg lige-
frem irriterende lyst til at da-
ske, med en halvvåd udgave 
af Information!

Bogen vil være at finde på 
mit skrivebord og kommer al-
lerede i brug til skolestart. 
Fem ud af seks stokke. Til 
minde om de aldrende og er-
farne damer og herrer, der 
gennem tiden har inspireret 
Gro Emmertsen Lund til kort 
og præcist at fortælle histo-
rien om socialkontruktio- 
nismen.

Torben Mørup
Skoleleder 
Auraskolen 
Esbjerg

PARAT
VIDEN 

Videnkulturen
Peter Ussing 

Adapta Forlag
42 sider, 50 kr.

 Hvad ved vi egent-
lig? Måske ikke ufatteligt me-
get. Og så er ’viden’ alligevel i 
dag ophøjet til noget nær det 
vigtigste omdrejningspunkt 
for samfundets og den enkelte 
medborgers succes. Ja, som 
man siger, vi lever i et viden-
samfund, i en videnkultur. No-
get, der også præger skolen.

Det har Peter Ussing, tid- 
ligere lærer, skoleleder og 
skoledirektør i det nordjyske, 
begået en pamflet om. Vi får 
en indføring i den historiske 
baggrund for vidensamfun-
det. Både blandt bønder, jæ-
gere, samlere, håndværkere, 
handelsfolk frem til vores da-
ges servicehverv har man 
bygget viden op. Skiftende 
samfundsperioder har stillet 
skiftende videnidealer op.

Der er sådan set ikke noget 
nyt. Viden gør en forskel, vi-
den er magt, den kloge nar-
rer den mindre kloge etc. I 
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BLIV SKOLELEDER I VERDENSKLASSE!

2015 & 2016             LedelsesAkademiet Lillebælt i Odense

International School Leadership

Skoleledere i Ontario har succes med at udvikle 
skolerne, så elevernes læring kommer i centrum.
 
University College Lillebælt tilbyder i samarbejde med 
ISL, International School Leadership, Ontario, pro-
fessionel efteruddannelse i Danmark i 2015 og 2016.
 
 
 
 
 

Her får du mulighed for at gennemføre en evi-
densbaseret efteruddannelse på masterniveau. Du 
styrker din ledelsespraksis og erhverver viden og 
metoder, der styrker resultaterne på din skole. 
Du får pædagogiske ledelsesredskaber, der støtter 
den enkelte lærer og har fokus på hver enkelt elevs 
læring.
 
Undervisningen bygger på omfattende forsknings-
resultater af skoleudviklingen fra hele verden, og 
ledes af canadiske undervisere.

Indholdet på kurset var  velstruktureret og 
undervisningen var afvekslende med oplæg, 
deltageraktivitet, individuel reflek sion m.m. 
Kurset gav mig betydelig viden om konkrete 
metoder, både for lærere og ledere, en god 
fornemmelse af hvordan en fælles  pædagogisk 
og didaktisk tilgang implementeres, samt 
masser af gods til egne ledelsesrefleksioner. 
Det bedste uddannelsesforløb jeg har været 
på i årevis.

Annette Teilmann Demant. 
Uddannelsesleder Horsens, Social- og 
Sundhedsskolen, Fredericia, Vejle- Horsens

Deltager på modul 1 og 2 - oktober 2014

Vil du vide mere? Så kontakt venligst:

Konsulent Heather D. Johannsen 
Tlf. 24 97 13 56, mail: hdjo@ucl.dk 
eller 
Sekretær Liselotte Schmidt 
Tlf. 63 18 41 10, mail: lisc1@ucl.dk  

Tilmelding kan ske på www.ledelselillebaelt.dk

(Diplomuddannelsen i ledelse / Diplomuddannelse i 
skoleledelse / International School Leadership)

Tilmeldingsfristen er den 1. september 2015



Samfundshistorisk og skole-
historisk er forfatteren stærk. 
Han er argumenterende uden 
at være påståelig. Kommer 
vidt omkring, også lidt langt 
ud af nogle tangenter. Men 
som altid værd at læse, og 
denne udgivelse har endda en 
overkommelig længde.

Michael Diepeveen
Redaktør 

dag sker en meget stor del af 
tilegnelsen af viden gennem 
skolegang og uddannelse, 
gerne så fagligt og faktuelt 
som muligt. Det er et vigtigt 
element i skolereformen, at 
flere skal lære mere. Og der 
indføres flere feedback-syste-
mer og kontrolforanstaltnin-
ger for at sikre, at det sker. 

Det sker i takt med globali-
seringen og den øgede kon-
kurrence, og opstramningen af 
skolens fokus i den retning er 
muligvis en nødvendighed. 
Men forfatteren udfordrer lo-
gikken og mener, at fokus er 
blevet for ensidigt: Børnene 
ses nu mest som en kommende 
arbejdskraft, en potentiel pro-
duktionsenhed, som skal kvali-
ficeres til at bidrage til brutto- 
nationalproduktet.

Det er også videnbegrebet, 
der er for ensidigt. Ussing ad-
varer mod en for bastant vi-
den- og skolekultur. Det er 
nødvendigt at forstå og bruge 
viden bredere. For det er i 
kombinationen af viden, at 
originalitet og kreativitet op-
står – og her kan dannelse, 
værdier, fortællinger, fantasi, 
ja menneskelighed ikke und-
væres. Det er nemlig mere 
det, vi skal leve af, end af vi-
den i sig selv. 

Viden er ikke bare værdi-
neutral eller udtryk for ratio-
nalitet. Viden og såkaldte 
’sandheder’ kan altid drejes 
efter mål og interesser, de 
være sig så ædle, som de nu 
måtte være. Viden er et langt 
mere flydende begreb, spændt 
ud mellem elitær udenads-
lære og folkelig snusfornuft, 
mellem det personlige og fæl-
les, mellem forskellige yder-
punkter. Alt bør derfor 
komme i spil.

MODERNE
TIDER

Dansk Skolehistorie 
bind 5

Da skolen blev alles
Tiden efter 1970
Aarhus Universitetsforlag
476 sider, 400 kr. 

 En boganmeldelse 
kan vendes på hovedet og be-
skrive de emner, som ikke er 
taget med. Det er særlig be-
snærende, når bogen handler 
om en periode, hvor anmel-
deren hele vejen har været 
blandt de medvirkende – som 
elev/lærer/skoleinspektør. 

Dette 5. og sidste bind i se-
rien fastholder den solide fag-
lige fremstilling af de ydre og 
formelle rammer omkring 
skolen i Danmark. Glædeligt 

er det, at det konstitueres, at 
vi faktisk har to skolesystemer 
i Danmark. En offentlig skole, 
der betales over skatten, og 
en privat skole, der for en 
stor del betales over skat-
terne. Forskellen mellem de 
to skoler er deltagerbetalin-
gen på omkring 15 %, og ret-
ten til at fravælge elever. Det 
er ikke sagt så tydeligt før. 

Perioden fra 1970 er i sin 
egen selvforståelse præget af 
stor udvikling. Opgøret med 
den sorte skole og terperiet 
bliver eksemplificeret med 
Gladsaxe Kommune, hvor en 
navnkundig borgmester man-
gedoblede udgifterne til fol-
keskolen. Åben plan skoler, 
hvor hele skolen kunne høre, 
at lærer Jensen øvede tyske 
verber i syvende klasse var 
en trend gennem hele halv-
fjerdserne og begyndelsen af 
firserne. Successen blev gen-
taget af Gentofte for ikke så 
længe siden. Det forbigås dog 
i stilhed. Det beskrives i et let 
og muntert sprog. Man kunne 
hæve en pegefinger på bo-
gens fokus på københavns-
området og skolen dér.

Siden undervisningspligten 
blev indført, har der været en 
trend om, at små skoler er 
not og store skoler er godt. 
Det er grundigt beskrevet. 
Enten har eleverne ikke lært 
noget, eller også er skolerne 
for dyre. Siden 1814 har ele-
ver i Danmark fået længere 
og længere til skole. Bogens 
kapitler herom er velskrevne. 

Til gengæld er det totalt fra-
værende i bogen, hvad der 
foregår i elev Hansens hoved. 
I 1980 udgav fotografen Mor-
ten Bo bogen Folkets skole. 
En fotografisk dokumentation 
af elevers manglende trivsel i 

folkeskolen. Bogen er nævnt i 
en billedtekst, men gav i tiden 
anledning til voldsom debat. 
Refleksioner over den mang-
lende sammenhæng mellem 
et frisindet udtryk i pædago-
gikken i halvfjerdserne og fo-
tografens dokumentation 
kunne have givet mange gode 
tanker om sammenhængen 
mellem politiske visioner og 
et udsnit af virkeligheden. 

Skoleleder Petersens tanker 
om virkeligheden på hans 
skole er også fraværende. Der 
er ingen eksempler på hver-
dagens eksemplariske helte. 
De er stort set fraværende. 
Gennem perioden er kravet 
til skolelederes ledelsesmæs-
sige baggrund og viden blevet 
skærpet, hvilket dog er be-
skrevet fint i bogen. 

Skoledagens længde blev 
kraftigt reduceret, mens Knud 
Heinesen var undervisningsmi-
nister, hvor lektionslængden 
gik fra 50 minutter til 45 mi-
nutter. En undervisningspligt 
på ni år svarede indtil sidste år 
stort set til syv års skolegang i 
begyndelsen af halvfjerdserne. 
En kobling af denne reduktion 
og undersøgelser af elevernes 
faglige udbytte finder ikke 
sted. Heinesen fik dog lidt tilgi-
velse, da han skrev den mest 
visionære formålsparagraf i 
mands minde.

Borgeren, der interesserer 
sig for politik, kan have me-
gen glæde af bogen. Skole- 
ledere skal vel også have bo-
gen/serien med i bagagen for 
at træde ind i en skolepolitisk 
debat på sin skole. Excel gør 
det ikke alene. 

Michael Rasmussen
Skoleinspektør
Kalundborg Kommune

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

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

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

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

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

Kilde: Fødevareanalysen, 30.7. 2014

NYT SPÆNDENDE 

UNDERVISNINGSMATERIALE 

- GRATIS 

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

Vidste du, at der bli’r smurt 
mere end 11 mio. madpakker 

om ugen*?
 [madpakkefacts]



ANMELDELSER
ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08

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

Undervisning  
og læring
Udfordrende  
læring
James Nottingham
Dafolo

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

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

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

Inkluderende spe-
cialpædagogik
Procesdidaktik  
og situeret
professionalisme  
i undervisningen
Lotte Hedegaard-Sø-
rensen
Akademisk Forlag

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

Pædagogiske 
linjer
Reformpædago-
gikken revitali-
seret 
Kirsten Krog-Jesper-
sen, Preben Olund 
Kirkegaard og Bene-
dikte Vilslev Peter-
sen
Klim

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

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

Sammen om inklu-
sion
Tre perspektiver 
på samarbejde om 
inklusion
Thomas Binderup 
(red.)
Dafolo 
 

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

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

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

Inklusion
En guide til inklu-
derende praksis i 
skolen
Kristina Rosenkrands 
Petersen
Hans Reitzels Forlag 

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

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

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

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

De gode lærings-
mål
Lene Skovbo Heck-
mann
Dafolo 

Inkluderende  
klasseledelse 
Mette Molbæk og 
Susan Tetler
Dafolo 

Effektive leder-
grupper 
For bedre ud-
vikling, imple-
mentering og 
tværgående sam-
menhæng
Henning Bang, Tho-
mas Nesset Middel-
fart, Thorkil Molly-
Søholm & Claus 
Elmholdt
Dansk Psykologisk 
Forlag 

Implementering
Fra viden til prak-
sis på børne – og 
ungeområdet 
Bianca Albers, Helle 
Høgh & Hans Måns-
son (red.)
Dansk Psykologisk 
Forlag 

Undervisnings-
differentiering 
Et princip møder 
praksis
E. Skibsted, H.B. 
Svendsen, K. Øster-
gaard & S. Langager 
(red.)
Akademisk Forlag

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

Læringsmål og 
taksonomiske  
redskaber
Undervisning og 
læring 
Kirsten Frøhlich 
Brønd m.fl.
Dafolo

Introduktion til 
socialkonstruk-
tionisme
Videnskabsteori 
og praksis
Nanna Koch Hansen 
og Gerd Christensen
Dafolo
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 NYE 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 Anne Linder Af Inger-Lise Heinze

STYRKEMAPPEN
Indeholder en række plakater og kort, 
som giver mulighed for at udforske 
og anvende den enkeltes karakter-
styrker fx med en klasse, med mindre 
grupper eller med enkelte børn, unge 
og voksne samt i det professionelle 
teamsamarbejde. 

Via aktiviteter som enkle spil og kon-
kurrencer får deltagerne indsigt i egne 
og andres styrker og udviklingsmulig-
heder. Vejledning medfølger.

STAV ONLINE 3.-6. KL. 
Det populære stave- og grammatikma-
teriale Stav er nu udkommet i en digital 
udgave til 3.- 6. klassetrin. 100 % selvret-
tende og giver læreren løbende overblik 
over klassens samlede og elevernes 
individuelle fremskridt. Mulighed for rap-
portgenerering til fx skole-hjem-samtaler 
og udarbejdelse af elevplaner. Tilgås 
med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin.

Gratis introkursus den 21. september. 
Læs mere på DPF.DK.

Af Hanne Dorthe Sørensen

Nye tider stiller nye krav til of-
fentlige ledere. Den tredje bog i 
serien I DET OFFENTLIGE.

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

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

Af Anders Trillingsgaard 
Forord af Alfred Josefsen

Af Gro Emmertsen Lund 

Bogen er en vigtig intro-
duktion til fremspirende 
bevægelser i organisations-
udvikling.

 – Kenneth Gergen, Professor

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

Af Hanne Fredslund og Claus Nygaard

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

Af Karina Solsø og Pernille Thorup 
Forord af Ralph Stacey

Den første bog på dansk om 
Ralph Staceys teori om „kom-
plekse interaktioner“.

Af Nanna Paarup og Søs Rask  
Andresen

Indgår i serien VÆRKTØJER TIL 
KLASSELEDELSE, som tilbyder 
værktøjer, der umiddelbart kan 
implementeres i den daglige 
undervisning.

269 kr.

399 kr.

399 kr.

229 kr.

399 kr.

249 kr.

299 kr.

259 kr.

NYE UNDERVISNINGSMATERIALER



NOTER

Arbejdstid
DLF forbereder en fagretlig sag mod KL. 

Uenigheden går på, hvordan man tolker 
passagen i det OK’15 arbejdstidspapir, par-
terne ellers var blevet enige om, og som be-
skriver, at der i skoleledernes drøftelse med 
lærerne af deres opgaveoversigt ”indgår en 
drøftelse af det forventede tidsforbrug til 
forberedelsen og de øvrige opgaver”.

Hvor KL ikke mener, at lederne er forpligtet 
til mere konkret at sætte tid på det forven-
tede omfang, mener DLF, at det ligger i det 
aftalte papir.

Spørgsmålet skal nu muligvis behandles i 
Arbejdsretten og kan ende med at blive af-
gjort ved Faglig voldgift.

CHESS
Nu får lærere og pædagoger i 10 udvalgte kommuner i de 
næste tre år mulighed for at uddanne sig i at bruge skak 
som læringsværktøj. 

I ca. hver 5. folkeskole indgår skak allerede i undervisnin-
gen, men med oprettelsen af en ny uddannelse, ”Kompe-
tenceudvikling af skoleskaklærere”, håber Dansk Skole-
skak at sluse endnu mere lærdom fra det ternede brætspil 
ind i undervisningen.

Fx er det dokumenteret, at skak i skolen giver ro på stolen 
og kan styrke eleverne i matematik. Den ny uddannelse er 
støttet med 3,7 mio. kr. fra A. P. Møllers milliard og udby-
des i Aalborg, Haderslev, Herlev, Hillerød, Horsens, Hvid-
ovre, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Vejle.

PS: skoleleder på Jakob Ville, Jels Skole, der gennem årene 
har været en aktiv skakspiller, blev før sommer udfordret 
af skolens 5. klasse til en omgang simultanskak, og hvis 
bare en elev vandt, skulle alle elever på årgangen have 
chokolade. Han satte samtlige 30 elever skakmat.

NÅR DU VED AT DU ARBEJDER MED DET RIGTIGE …

FORMÅLET?
Hvis det skulle 
knibe med at se 
formålet med at 
bruge 

37 

arbejdstimer + 
mere ugentligt på 
en arbejdsplads 
med andre, har 
nogle amerikanere 
lavet denne model:

Du elsker det

Du får penge  
for det

M
iss

ion

Ferie

Lidenskab
Du er  
god  

til det

Erhve
rv

Formål

Verden  
har behov  

for det. 

LEKTIE-
HJÆLP
De nye regler om lektiehjælp og 
faglig fordybelse er trådt i kraft 

1. august 2015
så ordningen er obligatorisk som 
en integreret del af skoledagen.

Der er ikke længere er krav om, at 
lektiehjælp og faglig fordybelse 
skal fylde et bestemt antal timer. 
Det er heller ikke et krav, at ordnin-
gen skal ligge om eftermiddagen i 
ydertimerne. Og der lægges bl.a. 
op til, at lektiehjælpen kan indgå i 
undervisningen.

Ud over at der er kommet en ny 
bekendtgørelse, har undervisnings-
ministeren udarbejdet et vejled-
nings- og informationsmateriale til 
skolerne.

Se mere på uvm.dk 

Flere lærere
En af sommerens bedre nyheder var, at søgningen til 
læreruddannelserne er steget. 

Det skal selvfølgelig ses på baggrund af at tallet de se-
neste år af forskellige grunde har ligget meget lavt. 
Men er der er altså tale om en stigning på 6 procent i 
forhold til sidste år. Og en del af de 2.372 kommende 
lærerstuderende har også et højere karaktergennem-
snit end tidligere. 

Tallene viser, at hver tiende af de optagne på lærerud-
dannelsen har et karaktergennemsnit på over 10 fra 
ungdomsuddannelsen, og det er dobbelt så mange 
som sidste år.

KRONIK
Skolestart 2015 blev fra formanden Claus Hjortdals 
side bl.a. markeret med en kronik ”Vi vil have en stærk 
og stolt skole” i Politiken skrevet med Stefan Hermann, 
rektor på Professionshøjskolen Metropol, Mikkel  
Haarder, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut.

Læs kronikken på hjemmesiden > nyheder
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KAMPAGNEPRIS

kr. 29.999,-
Ekskl. moms

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

  
INKLUSIV  

MONTAGE

JULIANA PREMIUM 13,0 m² 

KAMPAGNEPRIS

kr. 39.999,-
Ekskl. moms

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

  
INKLUSIV  

MONTAGE

JULIANA GARTNER 21,4 m² 

11

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

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

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

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

Model Premium eller Gartner 
• Alu/sort  
• hærdet 3 mm sikkerhedsglas  
• eller 10 mm polycarbonat

I tilbuddet medfølger:  
• 4 stk. automatisk vinduesåbner 
• tagudsmykning 
• 2 stk. integreret drivhushylde 
• 2 stk. integreret drivhusbord 
• 1 stk. sortlakeret stålfundament  
• 1 stk. montage

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

www.drivhuscenter.dk  
Tlf. 3030 7802

VæksThus I skolehaven

Annonce skolehaver 210x275-KORR1.indd   1 08/05/15   14.43



ØKONOMI
I juli indgik regeringen og KL aftale om ”Kommunernes økonomiske ram-
mer for 2016”. Det korte af det lange er, at kommunernes serviceramme 
næste år reduceres med

500 mio. kr., 

mens anlægsinvesteringerne reduceres med 

900 mio. kr.
I aftalen står dog eksplicit, at der i 2016 tilbageføres 1,9 mia. kr. ”til pri-
oriterede indsatser på borgernære serviceområder, herunder ældre, 
børn og folkeskole”. Det kan på den baggrund altså betale sig lokalt  
at argumentere for, at folkeskolen skal prioriteres økonomisk.

Skatten holdes uændret for kommunerne set under ét. Der indføres  
særlige regler for at give kommunerne mulighed for at tilpasse skatte- 
niveauet, så nogle kommuner – efter ansøgning – kan hæve skatten,  
og andre kommuner motiveres til at sætte skatten ned. 

Samtidig får kommunerne i lighed med tidligere særlige tilskud for at 
sikre balancen mellem udgifter og indtægter for kommunerne under  
ét og for at styrke kommunernes likviditet. Ligeledes oprettes der igen  
lånepuljer for vanskeligt stillede kommuner.

På niveau
En række fynske specialskoler har 
henvendt sig til undervisningsmini-
steren for at få formuleret forenklede 
mål til elever med indlæringsvanske-
ligheder og elever med funktionsned-
sættelser – ofte på et kognitivt niveau 
svarende til førskolebørn. 

Disse elever skal også have en under-
visning, der lever op til målet om, at alle skal blive så dygtige, som de kan. 
Men det er svært at leve op til kravene i for eksempel Fælles Mål og Nati-
onale test, som de er udarbejdet for grundskolen generelt.

Den tidligere minister Antorini var som udgangspunkt uenig med sko-
lerne i, at de forenklede Fælles Mål ikke kan bruges til at fastsætte læ-
ringsmål for elever med et funktionsniveau svarende til førskolebørn. 
Men hun mødtes dog med skolerne og gav tilsagn om, at der bør udar-
bejdes værktøjer, som passer til disse særlige elever, når det gælder triv-
sel, test og nationale test.

 De fynske specialskoler fortsætter dialogen med den nye minister Nørby 
og vil søge at få lavet ændringer til gavn for specialområdet i forbindelse 
med, at skolereformen skal evalueres og eventuelt revideres. 

52 år & på toppen
I al virakken om Grækenland i sommer bragte TV2 et portræt af skole-
leder Miranda Pavlidou, 52 og i fuld vigør… og alligevel havde hun truf-
fet et afgørende valg: Hun går på pension. 

Det kan hun ifølge det gældende græske pensionssystem, der giver 
mulighed for at gå på pension efter 30 års lærergerning, og det har Pav-
lidou allerede bag sig. 

Frem til nu har grækere i hele 580 forskellige job-kategorier ret til tidlig 
pension (kvinder som 50-årige og mænd som 55-årige). Nogle offent-
lige ansatte kan allerede gå på pension i 40’erne. 

Pensionerne er til gengæld ikke prangende. Omkring 45 % af de græske 
pensionister får mindre end 7000 danske kroner om måneden – det er 
under EU’s officielle fattigdomsgrænse. 

TV2-reportagen viste, hvor grotesk det græske pensionssystem er. Men 
samtidigt er pensioner den vigtige indkomstkilde i 49 % af græske fa-
milier. Til sammenligning er lønindkomst kun den vigtigste form for ind-
komst i 36 % af de græske husstande. 

Kilde: TV 2 Nyhederne

KØNSSPECIFIKT
Med Ellen Trane Nørby har vi ikke kun fået ny minister for børn og un-
dervisning, men for ligestilling. Og det kan der være brug for i samme 
forbindelse. 

En ny nordisk rapport, hvor forskellige initiativer inden for arbejdet med 
at integrere viden om køn i uddannelsessystemet kortlægges, viser at 
der er rigtig meget – ikke mindst dansk – viden omkring køn og diversi-
tet indenfor pædagogik og læring.

Men det viser sig også, at denne viden sjældent bliver implementeret i 
praksis, hvilket betyder, at danske børn og unge ofte bliver mødt køns-
stereotypt i undervisningen – og at fx pigers dårlige trivsel og drenges 
ringere præstationer i særlige perioder har sammenhæng med det.

Er man interesseret i at gøre noget ved det, findes der kurser og work-
shops, redskaber og værktøjer om ny viden om køn i pædagogiske kon-
tekster samt hjælp til at igangsætte en mere bevidst kønspraksis i skolen. 

Læs mere på www.cecilienorgaard.com

NOTER
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meld din klasse til 
gocook smagekassen 

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

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

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

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

GRATIS!
100.000 er 

allerede 
tilmeldt

Der er gulerods-
skrællere med i 
smagekassen!



GENVEJ TIL LÆRING 
DET SKAL UDNYTTES, AT LÆRERE ANSER IT SOM EN STØTTE TIL ELEVERNES LÆRING OG 

KOMPETENCEUDVIKLING. KONKRET VIDENDELING HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE. 

 Med skolestart 2015/16 
går vi ind i et nyt skoleår, hvor det 
digitale element aldrig har været 
større. Og det er ikke uden grund, 
for it kan understøtte læringen og 
kompetenceudviklingen hos ele-
verne. I hvert fald hvis man skal tro 
lærerne. 

I vores eget samarbejde med læ-
rere og skoleledere rundt om i lan-
det fra Sønderborg til Helsingør og 
fra Morsø til København, er det 
også en stor interesse, som vi mø-
der hos lærere og skoleledere. 

I regi af Det Digitale Råd har vi 
også undersøgt lærernes holdning 
og vurdering af it i skolen – også set 
i relation til skolereformens målsæt-
ninger. Her er tre centrale nedslag 
fra undersøgelsen om betydningen 
af en øget brug af it, digitale lære-
midler og digitale redskaber. 

For det første mener langt de fle-
ste lærere (19 ud af 20 lærere), at 
en øget brug af it, digitale læremid-
ler og digitale redskaber kan bi-
drage til, at skolen udfordrer alle 
elever, så de bliver så dygtige, de 
kan. 

For det andet er det tre ud af fire 
læreres vurdering, at det kan være 
med til at mindske betydningen af 
social baggrund i forhold til faglige 
resultater. 

For det tredje er tre ud af fire læ-
rere er ”enige” eller ”meget enige” 

i, at det kan bidrage til at motivere 
eleverne til at lære mere. 

Det sker i en tid, hvor lærerne 
oplever et krydspres. Lærerne ople-
ver mindre tid til forberedelse, og 
et tydeligt krav om en højere kvali-
tet af undervisningen. Krav om mål-
baseret læring, inklusion, differen-
tiering mv. Dagligdagen på lærer- 
værelset er travl og forberedelses- 
tiden kort. 

Derfor leder lærerne efter nye 
måder at samarbejde på, så tiden 
og ressourcerne udnyttes optimalt. 
Lærersamarbejde om undervisnin-
gen har altid fundet sted. Men med 
digitale redskaber er samarbejde og 
videndeling blevet lettere end no-
gensinde før. Selvom ingen lærere 
og elever er ens, så kan den enkelte 
lærer i mange situationer godt tage 
udgangspunkt i egne eller kollega-
ers aktiviteter og forløb og videre-
udvikle dem, så de passer til de re-
levante elever. 

På de skoler, som vi samarbejder 
med, oplever vi, at op mod 3 ud af 
4 forløb er en videreudvikling af 
egne eller kollegers forløb. Dermed 
kan it bidrage til, at lærerne kan til-
rettelægge, gennemføre og evaluere 
af undervisningen med mere kvali-
tet på en effektiv måde.  

Også vores undersøgelse fra Det 
Digitale Råd tegner et billede af, at 
digitale værktøjer kan understøtte 

planlægningen af undervisningen. 
Over halvdelen af lærerne i un-

dersøgelsen mener, at digitale red-
skaber gør forberedelse til under-
visningen lettere, mens kun hver 
tiende mener, at det bliver sværere. 
Lige under to tredjedele mener, at 
digitale værktøjer gør videndeling 
lettere.

Det er også meget værd for skole-
lederne at vide, at lærerne mener, 
at digitalisering kan bidrage til at 
virkeliggøre folkeskolereformens in-
tentioner om øget kvalitet og smar-
tere arbejdsgange. Det er i sidste 
ende lærerne, der skal bære refor-
men igennem, og derfor er det na-
turligvis vigtigt, at de får så gode 
værktøjer som mulig.

Derfor er det centralt, at skole- 
lederen skaber de optimale ram-
mer, og stiller brugbare digitale red-
skaber til rådighed for sine lærere, 
så de oplever en hjælpende hånd  
i hverdagen. På den måde kan læ-
rerne få den bedste start på det nye 
skoleår.   

AF EVA BERNEKE, 
adm. dir. KMD, og medlem af Det Digitale Råd. 
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PRAKSISNÆR LEDERUDVIKLING

Hold dig opdateret på www.facebook.com/cokdk

Se alle vores kurser på www.cok.dk

Har du spørgsmål, så ring 8779 6300

I forlængelse af folkeskolereformen udmøntede regeringen 40 
mio. kr. til kompetenceudvikling af landets skoleledelser inden for 
syv områder. Midlerne skal være anvendt inden udgangen af 2015.

Som kommunernes eget kompetencecenter understøtter 
COK landets forvaltninger og skoleledelser i implementeringen 
af folkeskolereformen.
 
I tæt samarbejde med forvaltningen og skolernes ledelser 
tilbyder vi at udvikle og gennemføre praksisnære læringsforløb 
med særligt fokus på at styrke skoleledelsen i forhold til f.eks. 
reformrealisering, tillidsbaseret læringsledelse, anvendelse af 
data og ledelse af tværfagligt samarbejde.

COK er godkendt til at udbyde kompetenceudviklingsaktiviteter 
inden for de syv ledelsesfelter. 

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan understøtte jeres 
skoleledelse i implementering af reformen. 

Chefkonsulent
Anette Leonhard
T: 8779 6328
E: al@cok.dk

cok_7-ledelsesfelter_210x275+5mm.indd   2 10/08/15   15.48



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

I efteråret 2015 tilbyder vi bl.a.   

• Temadag om læringscentreret skoleledelse

• Studiekreds i Robinsons bog ”Elevcentreret skoleledelse”

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

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

Læs mere og tilmeld dig på ucc.dk/skoleledelse

ucc .dk/skoleledelse


