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Folkeskolen står overfor den største forandring i nyere historie og en ny rollefordeling mellem ledere og 

medarbejdere. I den situation ønsker skolelederne en helt selvstændig organisering. 

I disse dage er det et år siden, at den langvarige lærerlockout sluttede. Det var et uskønt forløb, men med 

Kommunernes Landsforenings bastante krav om at afskaffe lærernes arbejdstidsaftale, regeringsindgrebet 

og den såkaldte lov 409 blev der trukket en streg i sandet. Kort efter vedtog et bredt folketingsflertal en ny 

skolereform, og fra det nye skoleår er det de vilkår, vi har at arbejde under. 

Skolelederforeningen bakker op om forandringen og ser de ændrede arbejdstidsregler og reformen som en 

ramme for en ny måde at tænke og organisere skolen på. Hvor øget tilstedeværelse parret med en længere 

skoledag og styrket faglighed flytter fokus: Fra aktiviteter til resultater, fra undervisning til læring og fra at 

arbejde mere på egen hånd til en fælles opgaveløsning. Vi kan se, at der åbner sig nye muligheder for at få 

alle elever til at lære mere, og hvor alle elever trives bedre. 

Med de store udfordringer vi har i folkeskolen, bliver vi nødt til at gøre tingene anderledes. Vi skal bygge på 

de kvaliteter, folkeskolen gennem mange år har opbygget, men også retænke en række områder, så vi ikke 

bare gør det anderledes, men bringer mere kvalitet ind. I den indsats er der brug for ledelse, der på en gang 

er stærk og tydelig, men samtidig motiverende og inddragende. Det er ikke bare nye rutiner, der skal 

indføres. Det er en kulturforandring af skolen, det her handler om. 

Vi har set en række reformer i folkeskolen de senere år. Skolestrukturerne i kommunerne er ændret med 

nedlagte skoler og sammenlægninger af skoler, klasser og personale. Inklusionsreformen og holdningen til, 

hvem der skal gå i ”normalklassen” udfordrer alle i og omkring skolen. Nu kommer de to store ændringer 

med arbejdstiden og en anderledes skoledag. Hvis alle de reformer skal implementeres med succes kræver 

det et brud med vanetænkning og traditioner. På skolerne og for de aktører, der knytter til dem. 

En stor medlemsundersøgelse1, som Skolelederforeningen for nyligt har fået gennemført, viser bl.a., at 

skolelederne selv er klar til at drive skole på en ny måde efter sommerferien. Det ligger i det at være leder, 

at man tager ansvar. Indtrykket fra undersøgelsen er også, at man de fleste steder er godt i vej med at 

forberede den nye reform. I hvert fald trives langt de fleste af lederne og har høj arbejdsglæde. Så set fra 

vores vinkel er der begrundet tro på, at reformen bliver båret godt igennem.  

Undersøgelsen viser, at skolelederne vurderer, at forandringsledelse er den største udfordring. Især fordi 

tillidsknækket efter sidste års lockout påvirker lærernes motivation til at indføre skolereformen. To ud af 

tre skoleledere melder, at stemningen på lærerværelset stadig er præget af konflikten, og knapt halvdelen 

af lederne oplever, at lærernes motivation i forhold til implementeringen af skolereformen er lav. Ikke 

mindst kombinationen af reformen af skolen og lærernes arbejdstid er en barriere. 



Der er ikke tvivl om, at lærernes og de øvrige medarbejderes engagement er afgørende for en vellykket 

skolereform. Men alle skolelederne (98 %) vurderer i undersøgelsen også, at medarbejdernes generelle 

engagement i deres job er højt. Vi ved, vi har rigtig mange dygtige medarbejdere, så der er heldigvis et stort 

potentiale at forløse. Det er vores vurdering, at motivationen vil være stigende hen over foråret, når man 

rundt om på skolerne bliver bedre til at skabe billeder på den anderledes skole og skoledag. 

Der er derfor for os en vedvarende opgave i at holde gejsten oppe, men også at træde ind i en fornyet rolle 

med et øget ledelsesrum, hvor tydelig ledelse efterspørges af medarbejderne. Undersøgelsen viser, at 

indholdet i skoleledernes opgaver er i forandring. Ja, stort set alle skoleledere vurderer, at konflikten og 

lovindgrebet fører en mere markant lederrolle med sig, og tre ud af fire vurderer, at deres rollefordeling i 

forhold til medarbejderne bliver ændret i forbindelse med reformen og den nye arbejdstid.  

Det er åbenlyst, at der er flere ledelsesopgaver. De vigtigste er ledelse ”tættere på” undervisningen, øget 

opfølgning på læringsmål og en ny disponering af lærernes tid. Samtidig SKAL vi som ledere bruge det 

større ledelsesrum, som følger med reformen m.m. og udnytte det rationale, der er. Hvor der tages hensyn 

til det frirum, medarbejderne må og skal have, men hvor vores loyalitet som ledere også går opad. Forstået 

på den måde, at der skal leveres resultater.  

Vi har mere end nogensinde fået den fulde ledelsesret. Det stiller store krav til lederne om prioritering af 

arbejdet, ligesom det stiller krav om at inddrage flere medarbejderne i ledelsesarbejdet – for ledelse hviler 

først og fremmest på dialog og samarbejde. God ledelse i dag kræver kompetencer. Man skal italesætte 

fremfor at irettesætte, forklare frem for at forsvare, og man skal inspicere, men også inspirere, den gode 

leder skal ikke dekretere, men delegere… det er netop det, der giver resultater! 

Der skal ledelseskraft til at indføre ny arbejdstid og motivere lærerne til at indgå positivt i forandringerne, 

og man bør huske, at der i de senere år med ned- og sammenlægninger af 3-400 skoler er sparet. Et slag på 

tasken siger, at der i perioden er blevet knapt 2 % færre elever, men også at der er forsvundet ca. 9 % 

lærere og 11 % ledere. Der er altså langt færre ansatte til at klare de mange udfordringer. 

Mest af alt er det en kulturforandring. De kollektive aftaler er væk, og det får den konsekvens, at den 

enkelte lærer/lærerteam og leder/lederteam nu sidder overfor hinanden i dialog om arbejdets indhold og 

tilrettelæggelse. Rolle- og ansvarsfordelingen mellem lærer og leder skal videreudvikles. Samtidig skal 

SKOLEN nytænkes som den helhed og det fællesskab, som reformen udfolder sig i.  

Når man læser og hører, hvad der bliver sagt i den offentlige debat, skulle man tro, at ændringerne på 

skolerne kommer pludseligt ind fra højre, og vi er uforberedte. Det er ikke korrekt. Folkeskolen har gennem 

tiden været udsat for utallige ændringer. Langt de fleste er gået fint, men indrømmet ikke alle. Fx er kravet 

om undervisningsdifferentiering tilbage fra 1993-skoleloven aldrig blevet en succes. Så der er god grund til 

at være nysgerrig på, hvordan vi sikrer, at de nye krav bliver bindende og blivende ændringer i skolen. 



Ændringen i lederrollen på skolerne står centralt. Også selv om dette er et nyt højdepunkt i en længere 

udvikling. For 25-30 år siden blev en skoleleder primært ansat på baggrund af sine lærerkompetencer med 

et fire ugers kursus og et held og lykke med jobbet! Skolekulturen var præget af det faglige fællesskab, og 

skolelederen, på det tidspunkt inspektøren, var ’den første blandt ligemænd’. Men med tiden er ansvar og 

kompetence lagt ud fra stat til kommuner og videre til skoler, ledere og medarbejdere.  

Ansvarsfordelingen fra centralt til decentralt led er gået rigtig stærkt de seneste 20 år. I dag er det en 

forudsætning, at en nyansat øverste leder på skolen har eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse 

eller en masteruddannelse. Man kommer ikke længere ind som øverste leder direkte fra en lærerstilling. 

Der er forventninger og krav om, at man har arbejdet med ledelse på et andet niveau inden. Aldrig før har 

vi haft så mange veluddannede skoleledere i forhold til tidligere. 

Skolelederne har i dag ansvar for administration, økonomi, personaleudvikling, pædagogisk-fagligt niveau, 

strategi og kommunikation. Skolelederne træffer også i dag alle afgørelser om den enkelte elev. Vi har 

ansvaret for kvaliteten og alle prioriteringer ud fra de rammer, love og vilkår, der nu gælder. Ikke ansvaret 

alene, men det endelige ansvar kan ikke delegeres. Præstø-ulykken viste på sin særdeles triste måde, at 

uanset tid og sted har lederen på skolen ansvaret for elever, personale og undervisning! 

Virkeligheden på skolerne og andre institutioner ændrer sig. Hver dag. Og noget af et paradoks er det, at 

organisationsverdenen ikke altid følger med. Når man tænker på den historiske udvikling, der som nævnt er 

sket på skolerne og med lederrollen, må man konstatere, at organisationernes struktur på det offentlige 

område ikke har ændret sig samtidig. Her ser man mange steder stadig medlemmerne som en homogen 

gruppe, uanset de mange forskelligheder i ansvar og funktioner. 

Vi har derfor også i vores undersøgelse spurgt medlemmerne, hvilken betydning forandringerne bør have 

organisatorisk for vores forening? Svaret er kort: De vil have fuld selvstændighed. Og det svar er ikke alene 

kort, men så klart, at det må følges op af handling. 

Nu optræder Skolelederforeningen allerede selvstændigt i debatten om vores fælles folkeskole. Vi har 

vores egen politiske arena. Men formelt – og reelt, som vi ser det i spidsbelastninger – er det bare ikke 

sådan i forhold til Danmarks Lærerforening, hvis vedtægter vi stadig er kædet sammen med, indgår i 

demokratiske beslutningsprocesser med og figurerer som underordnet i forhold til. Det er et dilemma.  

Hovedet på sømmet kom under sidste års konflikt. Her fastholdt Skolelederforeningen vores position med 

fokus på ledelsesopgaven, skolens kvalitet og udviklingen af skolen. I det konkrete arbejdstidsspørgsmål har 

vi i årevis – og også under konflikten – sagt, at vores mål var en aftale, som kunne give større fleksibilitet, et 

udvidet ledelsesrum og en understøttelse af fællesskabet og samarbejdet i skolen. At aftalen så helt faldt 

bort, havde vi ikke ventet, men det er et faktum, vi tager til efterretning. 

Dér, hvor balancen tippede, var, at vi i gennem vores medlemskab af Lærerforeningen blev trukket ind i en 

konflikt, der ikke var vores. Alt andet ufortalt, udstillede det på en uheldig måde Skolelederforeningens 



placering i det organisatoriske billede. Vores medlemmer følte sig bundet og truede med at melde sig ud, 

og det stod for os meget klart, at der må ske forandringer fremadrettet: 

 En stor del af foreningens medlemmer kunne ikke identificere sig med Lærerforeningens mål og 

ledelsessyn i konflikten og så ingen mening i at betale til lærernes konflikt.  

 En stor del af foreningens medlemmer ønskede en anden organisatorisk placering som uafhængig 

af DLF’s beslutningskompetence i forhold til skolelederne.  

Vores medlemsundersøgelse viser det samme. Lige som tre ud af fire skoleledere peger på, at en mere 

tydelig og gennemsigtig rollefordeling mellem ledere og medarbejdere vil styrke samarbejdet på skolerne, 

ønsker over trefjerdedel en ny organisering uafhængig af Lærerforeningen. Ser man bort fra de ledere, der 

har svaret ved-ikke, er det kun én ud af ti, der vil fortsætte som nu.  

De ændrede betingelser for udviklingen i det offentlige og den nye rollefordeling har vist, at ledere og 

medarbejdere på trods af et frugtbart professionsfællesskab har et forskelligt ståsted og langt fra altid ens 

interesser. Det burde gælde parallelt for de foreninger, man finder sammen i og bliver medlem af – og det 

er derfor overbevisende, når man som vi spørger medlemmerne om, hvordan de ser på det. De siger klart, 

at en moderne fagforening skal kunne stå frit og agere frit. Helt frit.  

Med konflikten blev vores legitimitet beklikket. Det må ikke ske igen. Derfor vil Skolelederforeningen 

indlede forhandlinger om at ændre vores status, så vi bliver en juridisk selvstændig forening. Vi ønsker at 

bevare forhandlings- og aftaleretten til vores egen overenskomst, men uden at Lærerforeningen eller nogle 

andre interessegrupper kan diktere vores betingelser eller vilkår. Vi ønsker dialog om dette, men vi har også 

svært ved at se, at nogen kan have en interesse i at binde os mod vores vilje. 

Vi ønsker fortsat at indgå i et stærkt fællesskab om at sikre vores løn- og arbejdsvilkår. Uafhængighed er 

ikke målet, men selvstændighed. Vi vil selvfølgelig samarbejde med alle interesse- og personalegrupper i og 

omkring folkeskolen og i øvrigt om at klæde elever, forældre, lærere, ledere og skolechefer på til en ny 

praksis på skolerne. Vi arbejder også på, at politikere og skoleforvaltninger følger reformen til dørs og giver 

skolerne og de ansatte rimelige arbejdsvilkår. 

Det er en god demokratisk tradition i foreningsverdenen at lytte til medlemmerne. Det bør man også gøre i 

dette tilfælde. Lige som man i mange år har haft en stærk fagforening for lærere, har vi på samme måde i 

højere grad brug for at have det som ledere. Side om side, på lige vilkår i fællesskabet: Den Danske Model.  

Skolelederforeningen er ikke på vej væk, vi er på vej mod noget nyt. Vi ønsker at rykke tæt sammen med de 

andre ledergrupper på undervisningsområdet i et nyt fælles selvstændighedsprojekt. Også deres tilknytning 

til deres lærerorganisationer er udfordret. Ja, det gælder de fleste offentlige ledergrupper. For på trods af, 

at der er bånd, der binder ledere og medarbejdere sammen, er vi fremme ved en ny fortælling: Hver for sig 

er vi stærkere sammen. 

 



Note 

                                                           
1
 Websurvey gennemført ved OPERATE Analyse januar 2014 med deltagelse af 1463 skoleledere (svarprocent 51 %). 

Hele undersøgelsen kan læses på www.skolelederforeningen.org.  
 


