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Cooperative learning

Kurser i Cooperative Learning 
Få konkrete redskaber til:  
• strukturerede læreprocesser
• tydelige mål og hyppig feedback
• høj elevaktivitet og stort fagligt fokus
• øget motivation og arbejdsglæde

Kurser i klasseledelse
Få fast grund under fødderne med:
• nyt perspektiv på lærerrollen
• organisering, aftaler og procedurer
• ro og overblik i hverdagen  
• et succes-orienteret klasserum

Kontakt os på tlf: 88 24 50 84
info@cooperativelearning.dk

  Få os ud på jeres skole
• Kursusdage 
• Coaching i klasserne
• Vejledning og sparring 

Vi har mange års erfaring med at 
 levere kurser og  implementerings-
forløb til skoler i hele Danmark. 

Se meget mere på  
www.cooperativelearning.dk
  

Klasseledelse  
og struktur  
i undervisningen

Ny start med skolereformen

Undervisning med samarbejdsstrukturerCooperative Learning

Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de 
udfordringer, skolen står overfor i dag.  

Cooperative Learning vil det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af 
samtlige elever, undervisningsdi� erentiering, styrkelse af sociale og 
personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø 
for både elever og lærere. Det er nemt at anvende, det er sjovt – og 
det virker!!

Cooperative Learning er bygget på � ere årtiers forskning og 
bruges i disse år stadig � ere steder på kloden – ganske enkelt fordi 
både lærere, elever, forældre og skoleledere kan mærke, at her 
er en undervisningspraksis, der vil og kan � ytte skolen ind i det 
21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learning-
strukturerne for første gang tilgængelige på dansk. 

Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden 
alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere 
indgår i læreprocesser. 

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, 
skaber af Cooperative Learning strukturerne og 
grundlægger af Kagan Publishing and Professional 
Development i Californien. Han og hans stab har 
uddannet � ere hundredtusinde lærere verden over 
i brugen af Cooperative 
Learning-strukturer.  

Jette Stenlev er tidligere seminarielektor 
i engelsk. I dag er hun leder af Coopera-
tive Learning DK, hvorfra certi� cerede 
instruktører leverer workshops og vejled-
ning i Cooperative Learning på skoler, 
gymnasier, erhvervsskoler, sprogcentre 
mv. over hele landet. 
Se www.cooperativelearning.dk
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leder

FAST GRUND
Vi har taget hul på et nyt år. Jeg håber, at I alle er kommet rigtig godt ind i det, og 
at arbejdet på skolerne med at forberede skolereformen og den ny ramme for med-
arbejdernes arbejdstid er godt i gang. For det bliver et år med store ændringer af 
skolens organisation og kultur. Men også med optimale muligheder for at skolens 
professionelle innovative og kreative kræfter kan udfolde sig.

At bane vejen for forandringer og forbedringer er det, ledelse går ud på. Og når 
vi nu for alvor tager fat på at lave tingene om, er samarbejde et nøgleord. I ledel-
sesteamet, i netværk, med kommunen, forældre og elever og frem for alt med sko-
lens medarbejdere, hvis arbejde kræver respekt, og hvis indsats er afgørende.

Vi skal have sikret det tillidsforhold, som skolen og dens medarbejdere indbyr-
des og i forhold til os ledere er så afhængige af, hvis vi skal kunne skabe den gode 
skole. Det indebærer velfungerende medarbejdere, som i selvstyrende team er 
medledende og som sammen udvikler og udfører opgaverne. Med resultaterne og 
arbejdsglæden i højsædet. Og med høje ambitioner for elevernes læring og den 
gode arbejdsplads.   

Der er mere end nogensinde brug for dygtig skoleledelse, der skal sikre visionen 
og retningen på hver enkelt skole, skal understøtte og udvikle medarbejderengage-
mentet og til det yderste udnytte den øgede lokale frihed, skolerne har fået. Det 
indebærer, at vi indtager den nye lederrolle, påtager os  ansvaret og udfylder det 
øgede ledelsesrum.

Vi er på nationalt plan godt i gang med at disponere de 3x20 mill. kr. der er af-
sat til lederkompetenceudvikling. Et nøgleord er: Kapacitetsopbygning. Vi må i den 
forbindelse bede om, at politikerne og skoleforvaltningerne understøtter skolernes 
arbejde med at følge reformen helt til dørs og samtidig give skolerne arbejdsro. Og 
at de vilkår, vi har for at løse opgaven, er tålelige. 

Er den fornødne ledelseskapacitet til rådighed? Uddannelsesmæssigt, men også 
mandskabsmæssigt! Det spørgsmål må stilles i alle kommuner.

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

Formanden: Skolen har 
brug for fast grund under 
fødderne…
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FAST GRUND
Vi har taget hul på et nyt år. Jeg håber, at I alle er kommet rigtig godt ind i det, og 
at arbejdet på skolerne med at forberede skolereformen og den ny ramme for med-
arbejdernes arbejdstid er godt i gang. For det bliver et år med store ændringer af 
skolens organisation og kultur. Men også med optimale muligheder for at skolens 
professionelle innovative og kreative kræfter kan udfolde sig.

At bane vejen for forandringer og forbedringer er det, ledelse går ud på. Og når 
vi nu for alvor tager fat på at lave tingene om, er samarbejde et nøgleord. I ledel-
sesteamet, i netværk, med kommunen, forældre og elever og frem for alt med sko-
lens medarbejdere, hvis arbejde kræver respekt, og hvis indsats er afgørende.

Vi skal have sikret det tillidsforhold, som skolen og dens medarbejdere indbyr-
des og i forhold til os ledere er så afhængige af, hvis vi skal kunne skabe den gode 
skole. Det indebærer velfungerende medarbejdere, som i selvstyrende team er 
medledende og som sammen udvikler og udfører opgaverne. Med resultaterne og 
arbejdsglæden i højsædet. Og med høje ambitioner for elevernes læring og den 
gode arbejdsplads.   

Der er mere end nogensinde brug for dygtig skoleledelse, der skal sikre visionen 
og retningen på hver enkelt skole, skal understøtte og udvikle medarbejderengage-
mentet og til det yderste udnytte den øgede lokale frihed, skolerne har fået. Det 
indebærer, at vi indtager den nye lederrolle, påtager os  ansvaret og udfylder det 
øgede ledelsesrum.

Vi er på nationalt plan godt i gang med at disponere de 3x20 mill. kr. der er af-
sat til lederkompetenceudvikling. Et nøgleord er: Kapacitetsopbygning. Vi må i den 
forbindelse bede om, at politikerne og skoleforvaltningerne understøtter skolernes 
arbejde med at følge reformen helt til dørs og samtidig give skolerne arbejdsro. Og 
at de vilkår, vi har for at løse opgaven, er tålelige. 

Er den fornødne ledelseskapacitet til rådighed? Uddannelsesmæssigt, men også 
mandskabsmæssigt! Det spørgsmål må stilles i alle kommuner.

Anders Balle
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Meebook

digitaliseringen 
i undervisningen?

tlf: 3311 0780
www.meebook.com 

bestil en præsentation nu

med meebook er det nemt at:

klassepris: 5,- pr. elev 

skolepris: 4,- pr. elev

kommunepris: 3,- pr. elev *
pr. mdr. inkl. hosting og opstart.

*) inkl. introduktionskursus til alle undervisere.

Planlægge og sammensætte digitale 
undervisningsforløb

Integrere digitalt forlagsmateriale

Differentiere undervisningsmateriale  
på elevniveau

Skabe overblik for dine elever over materiale,  
opgaver og noter

Opsætte og evaluere individuelle elevlæringsmål

Samarbejde med kollegaer  
om undervisningsforløb

Dele undervisningsforløb  
med kollegaer

Generere digitale elevplaner

Tilgå national videndelingsdatabase  
med undervisningsforløb

… og meget mere
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 S å mærkelige sko har jeg aldrig 
før set. Her er et par med gen-
nemsigtig plastiksål, hvor for-
skelligfarvet glas ligger indlej-
ret. Her et par med søm i 
overlæderet og et andet med 

et stort stykke synligt pladejern som hæl. Og 
så er der støvler, hvis skaft ikke hænger sam-
men med selve fodlæderet og derfor må hol-
des oppe af en slags hofteholder af læder-
strimler med store spænder. Jeg går modsat 
og befinder mig pludselig i det, der må være 
indgangen til narcissismens paradis, en 
spejlgang, hvor både sider og loft er beklædt 
med sammenhængende spejle. 

Jeg smiler til mig selv, til mig selv, til mig 
selv… i tusinde potens. Det bliver ikke bedre. 
Indtil jeg opdager, at spejlenes ansigtsrynker 
lagt sammen, ville skabe kanaler svarende til 

Suez’, Panamas og Kiels længde tilsammen. 
Paradisets nådesløse afsløringer hjælper mig 
til afstå fra selvdubleringens fristelse. Jeg  
skal heldigvis ikke se på mig selv i al evighed, 
tænker jeg og følger lysstriben i gulvet tilbage 
til skoene. Det føles mere jordnært. Jeg er 
havnet i Designskolen Koldings store foyer. 

Elsebeth Gerner Nielsen tager imod på sit 
kontor storsmilende og med en varm hånd. 
Kaffe? Jo tak, sort! Ja, nu er der al mulig 
grund til at tale om fremtiden ude på skoler-
ne, siger hun, pga. lærerkonflikten. Nu må 
både lærere og skoleledere sammen kravle op 
på de allerøverste loftsbjælker for at tale 
visioner og drømme sammen. Eller sna-
rere for at arbejde visioner frem, som 
både ledere og lærere kan se sig selv 
i. Og forældrene med. Hvilke bidrag 
vil vi have fra dem? Vi har ikke råd til 

  AT STÅ I DET  
ÅBNE OG LADE
 FREMTIDEN  
KOMME

Elsebeth Gerner Nielsen kommer fra en landbofamilie i Nordjylland. Hun ople-

vede traditionsopløsningen i 70’erne og 80’erne som et tab, der krævede nye 

fællesskabsformer. Det blev hendes mission i livet at være med til at skabe det, 

både i sit arbejde blandt socialt udsatte, blandt økologiske græsrødder, senere 

som politiker på topplan og nu som rektor for Designskolen Kolding.

din ledelse
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at undvære dem i vores visioner. Skolen 
er Danmarks stærkeste kulturskabende 
institution, og det er her vi finder de 
største muligheder for at skabe sam-
menhængskraft.

Frihed og nye fællesskaber
Det skal vise sig, at det med sammen-
hængskraften bliver et bærende ele-
ment i interviewet. Man skal lære at 
tænke sig selv som leder, fortsætter 
hun. 

”Det er noget af det allervigtigste. Jeg 
har været privilegeret, fordi jeg for længe 
siden fandt ud af, hvad jeg ville bidrage 
med i mit liv, og dermed hvad mit leder-
skab skulle funderes i”. Hun trækker lin-
jer bagud. Bliver meget nærværende, 
mens fortiden melder sin ankomst. 

”Jeg voksede op på landet i de år, 
hvor det ”gode gamle Danmark” var un-
der afvikling. Vi fik tilskud til at sætte 
køerne ud og gå over til svineprodukti-
on. De små købmænd begyndte at luk-
ke, og jeg opdagede at forsamlingshuset 
ikke var det samme som venstre. Gamle 
fællesskaber smuldrede. Det betød en 
ny frihed for mig som pige, som kvinde, 
men blev også et tab. Folk blev ensom-
me; individualiseringen tog over”. 

Hun læste socialvidenskab og for-
stod, at et andet ord for det, hun havde 
oplevet, var fremmedgørelse. Det var her 
hun fandt sit kald i livet. Nok var hun 
løst fra alt, hvad der hed forpligtelse for 
den fædrene jord og traditionelle kvin-
deroller, men hun ville nu arbejde for at 
skabe en ny balance mellem frihed og 
livet i fællesskaber: ”Jeg ville udfordre 
individualismen ved at skabe stærke 
fællesskaber, der samtidig kunne re-
spektere den personlige frihed. Det har 
været min mission lige siden. Jeg var 
bare 22 år, da jeg fandt ud af det”. 

Det personlige lederskab
Et lederskab er altid personligt, slår El-
sebeth Gerner Nielsen fast. ”Mine stu-
derende får altid en brandtale den før-
ste dag de møder. Jeg lover dem, at vi 
vil gøre dem til de allerdygtigste desig-
nere. Men mere end det. Vi vil også 
hjælpe dem til at finde svar på mere ek-
sistentielle spørgsmål: Hvorfor er jeg 
her? Hvad er meningen med det hele? 
Her skal jeg som leder klart kunne gøre 

rede for, hvor jeg selv står, hvad der er 
mit fokus i livet. Jo mere den studeren-
de kan fornemme personen bag lede-
ren, desto stærkere bliver ens leder-
skab. Min egen mission om at skabe 
bæredygtige fællesskaber har gjort man-
ge af mine beslutninger som leder lette-
re. Jeg har en indre målestok for, hvad 
jeg vil være med til. Og ikke med til. En 
ballast, som jeg tror, studerende og 
medarbejdere har en fornemmelse af”. 

Hun løfter ikke stemmen en eneste 
gang. Forfalder ikke til billig patos. Hun 
brænder alligevel igennem og går igen 
tilbage i tiden. 

”Jeg blev headhuntet direkte fra 
universitetet til at lede et nyt projekt, 
Bolbro Brugerhus i Odense i 1986. De 
gamle arbejderkulturer var brudt sam-
men, indvandrere var kommet til byde-
len, der var massive problemer, nu 
gjaldt det om at etablere nye fælles-
skaber på tværs af alle skel. Masser af 
frivillige blev mobiliseret i caféer, cy-
kelværksteder, fritidstilbud. Der skulle 
være plads til alle, unge som gamle”. 

At tænke globalt og handle lokalt
Omtrent på samme tid blev Elsebeth 
Gerner Nielsen formand for den danske 
del af Brundtland-kampagnen, der 
handlede om at skabe bæredygtig ud-
vikling. 

”Vores slogan var, at man skulle 
tænke globalt og handle lokalt. Tanken 
var, at helt almindelige fællesskaber og 
almindelige mennesker skulle frelse 
verden. Ikke politikerne og politiske 
strukturer. Det var fantastisk at være 
leder for ildsjæle.  Hvis mennesker 
brænder for noget, kan man få dem til 
næsten hvad som helst.  Det er ikke 
overdrevet at sige, at vi var tændt af 
den hellige ild. Vi fik også formidlet, at 
bæredygtighed ikke kun handlede om 
at redde et par tudser og en sjælden 
blomst. Det blev en stærk grøn bevæ-
gelse. Og det slog fast for mig, at en 
kraftfuld fortælling, en stærk vision vir-
kelig kan flytte bjerge, hvis folk bare 
kan se sig selv i visionen”. 

Men hun lærte også no-
get andet, Elsebeth Gerner 
Nielsen lader de tydeligt 
røde læber løfte sig til et 
let smil, nemlig, at det er 

blå bog

Elsebeth Gerner 
Nielsen

›  Født 5. jan. 1960 i Faurholt, 
Vendsyssel

›  Gift med Søren Nielsen,  
mor til fire børn på 30, 24, 
22 og 12 år. 

›  Uddannelse:  
Realeksamen fra Ravnshøj 
Skole 1977. Studentereksa-
men Frederikshavn 1980. 
Socialvidenskab fra Odense 
Universitet 1986.

›  Erhvervskarriere:  
Rektor Designskolen  
Kolding 2008- .  
Folketingsmedlem  (R) 
1994-2007.  
Kulturminister  
1998-2001. 

›  Samtidig med og tidligere 
formand for eller medlem 
af en lang række komiteer 
og bestyrelser inden for 
økologi, uddannelse, social-
området, etik mm.

›  Priser: Har modtaget en 
lang række priser inden for 
kultur, økologi, sundhed 
og uddannelse. Senest 
Frederikshavns Kommunes 
kulturpris i 2000. Årets 
Koldingborger 2012. 

›  Sidder i bestyrelsen for 
Have Kommunikation, 
Kruuse A/S og Spar Nord 
Fonden. Vicepræsident i 
den internationale orga-
nisation for designskoler 
og designuniversiteter: 
Cumulus. 

dit design 



annonce

AJ Produkter – din leverandør af produkter til arbejdspladsen.
AJ Koncernen består af 26 selskaber fordelt i 19 europæiske lande. 

Vores hovedkontor og centrallager ligger i Halmstad på den svenske vestkyst. Vi producerer selv 
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en stor fejl, hvis man bliver ligeglad 
med æstetiske værdier, selv når man 
arbejder med bæredygtigt miljø. De før-
ste vindmøller fra dengang var fx ikke 
just skønne at se i landskabet. Og de 
sande miljøforkæmpere troede selv, at 
de skulle gå klædt i gråt og aldrig bru-
ge læbestift. Sådan er det ikke nu. 
Rektors halskæde med smukke farvede 
glas danner en behagelig kontrast til 
hendes elegante hvide kjole.  

Tribaliseringens fristelse
Rektorens stilfulde stiletter skrider let 
hen over gulvet, da hun åbner døren for 
sin sekretær, der kommer med den rap-
port, hun har bedt om. 

”På et tidspunkt blev det klart for 
mig, at der alligevel var grænser for, hvad 
civilsamfundet kunne bære af fremskridt 
for miljøsagen. Jeg blev træt af at prædi-
ke mådehold, mens politikerne bare fort-
satte med at investere i nye kulfyrede 
kraftværker og brede motorveje. Derfor 
gik jeg ind i politik”. 

”Hvad lærte jeg om lederskab i mine 
13 år i politik, 4 af dem som kulturmini-
ster? Bl.a. at en væsentlig drivkraft i poli-
tik er tribalisering, den tanke at den poli-
tiske modstander på den anden fløj er en 
fjende, som skal nedkæmpes. Man kan 
næsten blive besat af tanken om at få 
ham ned med nakken. Fordelen ved 
”dem og os-tænkningen” er at den leve-
rer et kraftigt brændstof, men omkost-
ningerne er større end fordelene. Det bli-
ver umuligt at lave noget langsigtet og at 
skabe de brede forlig, der også holder 
efter et valg”.

Hun vil aktualisere sin pointe. Tribali-
sering er aldrig af det gode, heller ikke i 
skolen. Jeg ved ikke, om hun også tæn-
ker på lærerkonflikten, men hun nævner 
specifikt rivaliseringen mellem offentlige 
og private skoler. Hun vil hellere samar-
bejde. De der klarer sig bedst, er dem 
der kan samarbejde på tværs af alle skel, 

dit design 

uddannelsesmæssigt, kulturelt, arbejds-
markedspolitisk. Som leder har hun be-
stemt sig til, at hun aldrig vil spille det 
lette kort: At definere en fjende.

Design skaber demokrati
Elsebeth Gerner Nielsen forlod politik i 
2007 for at blive rektor for Designsko-
len Kolding. Hun begrunder sin beslut-
ning således: 

”For det første have jeg ikke tænkt 
mig at skulle være i politik for altid. 
For det andet stod det efterhånden 
klart for mig, at hverken nationale eller 
internationale politiske fora var i stand 
til at hamle op med markedskræfterne. 
Vi lider ganske enkelt under et politisk 
underskud. Så reelt kan vi måske nå 
mere – fx i forhold til et forbedret kli-
ma, mindre forurening og en bedre for-
deling af verdens ressourcer – ved at 
påvirke markedskræfterne. Vores erfa-
ringer på Designskolen Kolding er, at 
erhvervslivet er enormt optaget af at 
tage et medansvar for verdens udvik-
ling, men savner redskaber og viden. 
Det lægger et kæmpe ansvar på uddan-
nelsesinstitutionerne; også folkeskolen. 
Det er os, der uddanner fremtidens 
medarbejdere!”.

Det er store visioner hun tænker for 
alle de håbefulde designere, hun hvert 
år lukker ud i samfundet efter 5 års in-
tens uddannelse. De skal være med til 
at skabe meningsfulde produkter, ser-
vices og systemer. Ikke bare noget, som 
teknisk er i orden. Eller som nogen vil 
investere i. Derimod ting og services, 
som giver mening og gør det nemt for 
mennesker at relatere til andre. Faktisk 
kan designere være med til at forny er-
hvervsliv, fællesskab og demokrati. Det 
afgørende spørgsmål i det 21. århund-
rede er nemlig: Hvad giver mening sna-
rere end, hvad er økonomisk eller tek-
nisk muligt? 

At designe big data
Mit ansigt bliver måske en anelse 
skævt. Design og demokrati, hvordan er 
det lige det hænger sammen? Hun for-
klarer. Designere kan være med til at 
skabe lettilgængeligt indhold fx via mo-
biltelefonen. Her ligger et fantastisk po-
tentiale. Hele verdens befolkning vil ef-
terhånden få adgang til mobiltelefoni. 
Viden kan formidles via mobilen, vi kan 

»Vi skal have det bedste frem i vores medarbejdere. 
Som leder gælder det om at fortælle, så folk gider 
lytte, og at lytte, så folk gider fortælle.«
{ Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding }
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uddanne hele verdens befolkning via 
mobiltelefonen. 

”Det har også været et tema på 
Det Verdensøkonomiske Forums 
møde i Davos, altså hvordan kan vi 
gøre verden klogere? Viden er vigtig, 
hvis mennesker skal være kompeten-
te borgere både i det nære og i det 
store fællesskab. Her kan godt design 
være med til at gøre viden tilgængelig 
fx via billeder eller repræsentationer 
af det, vi kalder big data, altså enor-
me mængder af data, som eller ikke 
er lette at forstå. Helt lavpraktisk kan 
det handle om epidemi-forudsigelse, 
hvis en ny fugleinfluenza er på vej.  
Vi har de nødvendige data, men hvor-
dan gør vi dem tilgængelige på en let 
forståelig måde. Det kan en designer 
være med til”, siger rektoren.

”Et andet eksempel. Vi laver tons-
vis af evalueringer, som aldrig bliver 
brugt til noget som helst. Der er in-
gen, der gider læse 100 eller 200 
siders evaluering. Men hvis nu en de-
signer kan finde elegante løsninger 
på at visualisere de store mængder 
data, så vil både ledere og menig-
mand kunne tage beslutninger på et 
mere informeret grundlag”. 

”Det samme gælder patientbe-
handling på vores sygehuse. Der er 
måske mange muligheder i et be-
handlingsforløb, og det kan være van-
skeligt for patienten at manøvrere 
mellem dem. Derfor spørger han læ-
gen: Jamen, hvad ville du selv have 
gjort? Men det er ikke tilfredsstillen-
de. Her kan en god designer måske 
visualisere mulighederne, så patien-
ten bliver en mere informeret delta-
ger i samtalen. Disse eksempler er 
måder at kvalificere og udbrede de-
mokratiske processer på”. 

Design af relationer
Elsebeth Gerner Nielsen smiler 

bredt, da hun fortæller om, hvordan 
Designskolen Kolding med projek-
tet ”Design af relationer” i 2013 
vandt KL’s innovationspris mellem 
83 andre gode projekter. 

”Vi fik af Vejle Kommune til op-
gave at designe relationer mellem 
botilbuddet Skansebakken, hvor 
nogle af landets mest handicappe-
de mennesker bor, og det omgiven-
de samfund. Udfordringen lød kort 
sagt: Hvordan kan de handicappede 
borgere få relationer til mennesker, 
der ikke får løn for at arbejde med 
dem? Et hold af designere gik til 
opgaven, som de ville arbejde med 
et hvilket som helst designprodukt. 
Her arbejder vi så bare med det, vi 
kalder servicedesign. De fandt ud 
af, at Skansebakken kunne udvikle 
sit begreb om gæstebuddet, at bo-
stedet skulle være langt mere åbent 
over for beboere rundt omkring”. 

”Konkret udmøntede projektet sig 
i en række tiltag, som både forbedre-
de livskvaliteten for bostedets bebo-
ere og frigjorde tid for personalet, så 
de i endnu højere grad kan imøde-
komme de handicappedes behov. I 
dag er der en gruppe gymnasieelever, 
der er blevet besøgsvenner, et orke-
ster holder øveaftener på bostedet, 
en dagplejer kommer på besøg med 
sin lille flok af børn, en hundeejer, 
der jo alligevel skal ud at lufte sin 
hund, kommer omkring. Ved indgan-
gen står der et samtaletræ, hvor der 
kan sættes sedler på: Agnes har fød-
selsdag på lørdag; er der nogen, der 
kan bage en kage eller komme på be-
søg? Er der nogen, der vil se fodbold 
sammen med Hans? Det er design og 
innovation, der skaber både mening 
og fællesskab”.

Design i folkeskolen
Hun er glad for at se, at flere og flere 

Elsebeth Gerner Nielsens 
10 tanker om ledelse på 
uddannelsesområdet: 

1.  Ledelse er at skabe en stem-
ning af optimisme og tro på 
egne kræfter og muligheder.

2.  Spørg dig selv som leder: Hvad 
er min egen mission? Hvorfor 
går jeg på arbejde, og hvordan 
får jeg gjort det til en fortæl-
ling, som tænder mine medar-
bejdere?

3. Spørg også dine medarbejdere:  
 Hvad er vores fælles vision?

4.  Hvad er vores Must-WIN-
Battles på den korte og den 
lange bane?

5.  Fremtiden er ”fælles”: Hvem 
kan vi samarbejde med? Gør 
din fjende til din allierede.

6.  Ha’ mod til at drømme og til 
at stå i det åbne. Glem ”sådan 
plejer vi at gøre”.

7.  Skaf resurser: Lad ikke din 
institution være helt afhængig 
af kun én finansieringskilde.

8.  Inddrag alt personale på skolen 
i produktionen af kerneydel-
sen: Undervisning.

9.  Vi uddanner fremtidens med-
arbejdere og borgere. Spørg 
derfor: Hvordan skaber vi 
fremtiden, samtidig med at vi 
kommer den i møde?

10.  Led dine rammebetingelser: 
vær kreativ og udnyt alle 
potentialer i de materielle og 
værdimæssige rammebetin-
gelser, som det omgivende 
samfund sætter for din skole, 
og vær selv (inklusiv forældre 
og elever) med til at påvirke 
rammebetingelserne (politisk, 
fagpolitisk, uddannelsespoli-
tisk).
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folkeskoler også er optaget af at arbejde 
med design. I Kolding Kommune har 
man besluttet, at alle børn skal uddan-
nes i design og er dermed på forkant i 
forhold til det nye fag, som er en del af 
folkeskolereformen: Håndværk og design. 

”På Designskolen arbejder vi allere-
de sammen med en række folkeskoler 
om undervisning i designprocesser. En 
af vores kandidater har uddannet en 
gruppe elever fra Grenå i, hvordan man 
kan bruge et simpelt programmerings-
sprog til selv at designe og udvikle fx 
møbler. Det er fantastisk at se børn vok-
se, når de får mulighed for selv at være 
skabende. I den sammenhæng er 3D-
printeren en revolution, som vil kunne 
understøtte børns kreativitet langt ud 
over skærebrætter og skamler. Børn vil 
virkelig få mulighed for at udfolde deres 
fulde potentiale”. 

Elsebeth Gerner Nielsen går også 
med en drøm om at lave en ny diplom-
uddannelse i håndværk og design, 
målrettet folkeskolens undervisere. 
Faktisk forventer hun, at den er til-
gængelig allerede i 2015. 

”Vi arbejder lige nu med et forsøgs-
forløb sammen med Kolding Kommu-
ne. Vi har et stærkt ønske om at støtte 
folkeskolen i at skabe endnu mere 
kreative børn, som er i stand til at ud-
vikle en ide og realisere den i form af 
et produkt eller en service, som andre 
opfatter som værdifuld.  Danmark skal 
klare sig på, at vi er mere hittepåsom-
me end resten af verden samtidig med, 
at vi selvfølgelig både kan regne og 
skrive.  Derfor er folkeskolen og dens 
medarbejdere af så vanvittig stor betyd-
ning.  Hvordan får vi hver enkelt medar-
bejder i folkeskolen til virkelig at føle 
sig værdsat som betydningsfulde, når 
det gælder om få børn til at yde deres 
ypperste? Det er selvfølgelig ikke gjort 
med en ny uddannelse, men den kan 
forhåbentlig være et trin på vejen”. 

Sort sol-ledelse
Rektoren vil godt uddybe, hvordan hun 
tænker ledelse i det daglige. Hun sid-
der og fumler lidt med sin computer, 
mens hun samtidig forsøger at tale 
med mig. Hun leder efter noget. Aha, 
her er det; hun vender skærmen. 

”Du har sikkert set sådan en stære-
flok på himlen. Fascinerende. Man kan 
ikke lade være med at tænke: Hvem 
styrer disse smukke formationer? Hvem 
leder dem? Det er et retoriske spørgs-
mål, for hun svarer selv: Ingen! Struk-
turen opstår pga. relationerne imellem 
dem. De fornemmer hinanden, reagerer 
instinktivt og lynhurtigt på de mindste 
ændringer i nabostærens flugt over 
himlen. Det er fællesskabets ledelse”. 

”Jeg tænker ledelse som noget der 
sker i to planer. Du kender den typiske 
trekant, der repræsenterer en hierarkisk 
struktur i en virksomhed eller på en in-
stitution. Øverst er der en leder, så kom-
mer mellemlederlaget og nederst resten 
af medarbejderne. Sådan styrer jeg på 
nogle områder, fx økonomien. Den kan 
ikke styres kreativt. Men det, du nu skal 
se for dig, er denne stæreflok, der kom-
mer flyvende tværs hen over trekanten. 
Her er det fællesskabet, der bestemmer 
retningen. Her må der gerne være ele-
menter af tilfældighed. Her kan en 
stemning eller en mavefornemmelse 
godt får indflydelse på, hvor vi skal  
bevæge os hen ad. Det sker, når med-
arbejdere i fællesskab med ledelsen 
 arbejder kreativt med udvikling og be-
slutningsprocesser”. 

Den eksterne kreativitet
Kreativiteten øges ikke bare af det inter-
ne samarbejde, men også af det ekster-
ne, fortsætter design-rektoren. 

”Derfor bruger vi mange eksterne 
undervisere fra fx Lego, Ecco, B&O, 
Grundfos og Fritz Hansen. 50 % af vo-
res undervisning drives af eksterne un-

»Jeg ville udfordre individualismen ved at skabe 
stærke fællesskaber, der samtidig kunne respekte-
re den personlige frihed. Det har været min vision 
lige siden.«
{ Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding }

dervisere, heraf mange fra udlandet. 
Mens jeg har været rektor, har vi øget 
vores egenindtjening fra 2 mio. om året 
til ca. 25 mio. 1/3 af vores indtægter 
skaffer vi selv, 2/3 får vi fra staten. Det 
giver os større frihed, end hvis vi alene 
fik midlerne fra finansloven. Samtidig 
lærer vi en masse af samarbejdet, her-
under hvordan virksomheder og offent-
lige institutioner tænker. Og vi forbere-
der de studerende på den virkelighed, 
der venter dem”. 

”Jeg forestiller mig, at folkeskoler 
må kunne udnytte lignende indsigter. 
De må selv kunne lave små virksomhe-
der for børn. Selv føre regnskab. Fon-
den for Entreprenørskab må kunne ud-
nyttes meget bedre her”. 

”Det eksterne samarbejde får os 
også nogle gange til at se nye mulighe-
der i vores egne medarbejdere. Vi fandt 
fx ud af, at vores kantinebestyrer kun-
ne andet end at stå i vores eget køk-
ken. Nu laver hun eksterne forløb om 
god mad, altså efteruddannelsesforløb 
ud af huset. Medarbejderne er vores 
største resurse. Jo mere unik hver en-
kelt medarbejder føler sig, desto mere 
vil de udfolde sig. Vi skal have det bed-
ste frem i vores medarbejdere. Som le-
der gælder det om at fortælle, så folk 
gider lytte, og at lytte, så folk gider for-
tælle”. 

Hun ser, at jeg ivrigt grifler den sid-
ste sentens ned. Så tilføjer hun grinen-
de, at det altså ikke er hendes egen 
sætning. Det er Alma Larsens, tidligere 
skoledirektør i Guldborgsund Kommune, 
men det bliver den ikke ringere af. For 
vi kan alle nå længere, hvis vi ikke be-
høver at tage æren for alt selv, men vil-
ligt giver hinanden al den ære, vi kan, 
slutter Elsebeth Gerner Nielsen. 
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politik   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Mediegruppen }

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

’14

BEMÆRK 
deadline for indsendelse  

af valgprogram (MAX 300 ord), 
kort CV og portrætbillede til  
mi-di@skolelederne.org i  
foreningen SENEST 12.  

februar 2014 

REPRÆSENTANTSKABET, DER ER SKOLELEDERFORENINGENS 
ØVERSTE MYNDIGHED, LÆGGER LINJERNE FOR DE KOMMENDE 
ÅR, OG DER ER VALG TIL DE POLITISKE POSTER

 S kolelederforeningen afholder 
ordinært repræsentantskabsmø-
de torsdag den 27. marts 2014 
kl. 10.00 til ca. 15.00 på Ho-
tel Tivoli i København.

På dagsordenen er bl.a. for-
mandens beretning, en drøftel-
se af foreningens politik og ind-

satsområder, vedtægtsændringer samt 
eventuelt indkomne forslag. 

Bemærk i den forbindelse, at punkter, 
som ønskes sat på dagsordenen, skal 
være foreningen skriftligt i hænde senest 
6 uger før mødets begyndelse – altså se-
nest 13. februar 2014.

Den endelige dagsorden, et revideret 
regnskab og skriftlig beretning vil blive 

udsendt til repræsentantskabets med-
lemmer senest 4 uger før mødets afhol-
delse, dvs. den 27. februar.

På repræsentantskabsmødet vil for-
eningens regnskab for 2013 blive frem-
lagt til godkendelse, ligesom der vil blive 
orienteret om budgetterne for 2014 og 
2015.

Desuden skal det ordinære kontingent 
fastsættes for kalenderåret 2015, lige-
som midlerne til de lokale afdelinger 
samt ydelser til hovedbestyrelsesmed-
lemmerne for 2015 fastsættes.

LOKALE GENERALFORSAMLINGER
Husk også, at din lokale afdeling af Skolelederforeningen afholder 
ordinær generalforsamling en gang årligt i første kvartal.

Dette år afholdes der også lokalt valg til formand / leder-TR, 
bestyrelse m.m. og hermed findes den/de delegerede til Skoleleder-
foreningens repræsentantskab. Dog således, at de nyvalgte først 
indtræder i den kommende valgperiode, altså 1.4.14 til 31.3.16.

De nærmere oplysninger herom meddeles lokalt direkte til medlem-
merne. Men det er en god ide at holde sig orienteret på skoleleder-
foreningen.org › Lokale afdelinger eller på SKL-Facebook.
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DET ER VALGÅR I ÅR

 P å dette års repræsentantskabsmøde – da 
det er et lige år – vil der blive afholdt valg til 
formand, næstformand og otte pladser i for-
eningens hovedbestyrelse m.m. Helt præ-
cist skal der vælges:

› 1 formand
› 1 næstformand

› 8  hovedbestyrelsesmedlemmer
› 2  suppleanter til hovedbestyrelsen
› 2 revisorer
› 1 revisorsuppleant

Det er repræsentantskabets ca. 100 medlemmer, 
der skal vælge blandt de opstillede kandidater, og i 
den forbindelse har kandidater, der opstiller til be-
styrelses-, næstformands- eller formandsvalget mu-
lighed for i medlemsbladet Plenum at blive præsen-
teret med navn, CV, billede og valgprogram på max 
300 ord.

I næste Plenum nr. 2/14 bringes ved redaktio-
nens afslutning de indkomne valgoplæg i alfabetisk 
rækkefølge efter efternavn. Disse – samt valgoplæg, 
der når at indkomme efterfølgende – bringes også 
på hjemmesiden og i nyhedsbrevet Plenum+.

Det skal bemærkes, at alle medlemmer af Skole-
lederforeningen i henhold til vedtægternes § 8, stk. 
4 er valgbare til de nævnte poster, og at man kan 
stille op helt frem til afholdelsen af valghandlingen 
på repræsentantskabsmødet. Alle valg gælder for to 
år fra 1. april i lige årstal.

Breder indflydelsen ud 
Som et nyt supplement til den etablerede politiske 
proces afholder foreningen dagen før det ordinære 
repræsentantskabsmøde et mere græsrodsagtigt, 
såkaldt NGO-repræsentantskabsmøde.

Baggrunden er ønsket om, at medlemskab af 
Skole lederforeningen skal skabe værdi for det enkel-
te medlem – det skal være attraktivt at være medlem 
af foreningen gennem hele ens skolelederkarriere. 
Målet er derfor her at få inspiration fra ’almindelige 
medlemmer’ til den politiske dagsorden og den ret-
ning foreningen skal/kan/bør tage, bl.a. som input til 
det ordinære repræsentantskabsmøde. 

NGO-mødet finder sted 26. marts 2014 kl. 
14.30 i København og ud over medlemmer af HB og 
ansatte i sekretariatet deltager ca. 25 ikke politisk 
valgte medlemmer af Skolelederforeningen. 

LANDSKREDS OG  
FAGLIGE FORENINGER
I medfør af vedtægternes § 8 udskrives valg af  
2 medlemmer fra Landskredsen til repræsentant-
skabet for perioden 1.4.14-31.3.16.  

Kandidatforslag med suppleanter (2 for hver 
kandidat) og stillere (min. 10) skal være Skole-
lederforeningen i hænde senest mandag den 10. 
feb. kl. 16. Kommer der mere end 2 kandidatfor-
slag, afholdes der valg. Valget ledes af Skoleleder-
nes hovedbestyrelse.

I medfør af vedtægternes § 8 skal Skolelederfor-
eningen herved anmode de faglige foreninger 
med mindst 100 medlemmer i fraktion 3 til at 
udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til repræ-
sentantskabet for perioden 1.4.14-31.3.16.

Oplysninger om navne på de udpegede skal være 
Skolelederforeningen i hænde senest mandag 
den 10. februar 2014 kl. 16.00.

KLUBBER I   
SKOLELEDERFORENINGEN
Faglige klubber for ledermedlemmer på særlige 
områder med mere end 20 medlemmer kan 
udpege en repræsentant til foreningens repræ-
sentantskab.

De faglige klubber skal derfor senest den 10. 
februar 2014 kl. 16.00 anmelde til foreningen, 
hvem der repræsenterer klubben på repræsen-
tantmødet den 27.3.14. 

I det omfang, medlemmerne af en faglig klub er 
repræsenteret på anden vis, gælder ovenstå-
ende ikke.
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hurra - hurra - hurra   { tekst: Torben Svane Christensen / illustration: Jubilæumsgruppen }

 D er skete mange store 
ting i 1814. Danmark 
tabte Norge til Sverige 
ved freden i Kiel. Året 
før var Danmark gået 
konkurs, og det trak 

spor ind i 1814. Der blev også lanceret 
tre skoleanordninger, der indførte pligt 
til undervisning fra det 7. til det 14. 
år, og de første lærerseminarier blev 
oprettet. 

Det var Kong Frederik d. 6., der un-
derskrev en række skolelove, der fast-
slog syv års undervisningspligt for alle 
danske børn. Det centrale i skoleanord-
ningerne var koblingen mellem ret og 
pligt: Pligt til at blive undervist og ret 
til at modtage undervisning.

Det skal fejres. En række arrange-
menter skal sætte fokus på, at det er 
skolegangens 200 års jubilæum i 
2014, hvor elever, lærere og ledere ta-
ger de historiske briller på – og i Ple-
num bliver der i løbet af året bragt ar-
tikler, der fokuserer på skolens og 
skoleledernes historie1. 

   OG SÅ 
DET LANGE… 

200 år med pligt og ret til undervisning, men også to århundreder  

med skoleledere, der har været med til at gøre en forskel. Det er en god 

lejlighed for at råbe mange korte og i hvert fald ét langt HURRA

1  Foreningen har i 2007 udgivet et særnummer af 
bladet med de sidste 100 års skolelederhistorie. 
Det ligger på hjemmesiden.

Skole i 200 år såmænd
Jubilæet afvikles altså i hele 2014 
med lokale og nationale projekter og 
arrangementer for både børn og voks-
ne. Claus Hjortdal, næstformand i for-
eningen og med i Jubilæumsrepræsen-
tantskabet for ’Skole i 200 år’ peger 
på, at også skoleledere har været med 
til at præge udviklingen gennem 200 
år. Det kan man godt være stolte af og 
være med til at fejre:

”Vi foreslår, at skolerne slår et or-
dentligt slag i bolledejen. At de finder 
et tidspunkt, hvor de giver den fuld gas 
med at fejre jubilæet. Det centrale ud-
valg foreslår, at det skal foregå i ugen 
op til efterårsferien i 2014”, siger 
næstformanden, der også peger på, at 
begivenheden er en god anledning til 
at gøre lidt reklame for folkeskolen.

”Der er god grund til at sætte fokus 
på folkeskolen i en tid, hvor skolerne 
oplever så store forandringer. Folkesko-
len trænger til et positivt boost, og jeg 
vil opfordre alle medlemmer af Skole-
lederforeningen til at bakke op om ju-
bilæumsarrangementerne”.

Der kommer til at foregå mange store 
og små arrangementer fra februar i år. 
Blandt de planlagte tiltag bag er udstil-

linger, skolemad på gaden, skoleteater, 
skolehistorisk uv-materiale, koncerter og 
meget andet. For skoleeleverne er der 
blandt andet planlagt et digitalt under-
visningsmateriale, en række illustrerede 
børnefagbøger og en temauge i uge 41 
med Skolernes Motionsdag og skolebal 
som en festlig afslutning og kulmination 
på jubilæet for eleverne.

’Skole i 200 år’ støtter op om lokale 
arrangementer, både igennem jubilæ-
ets repræsentantskab, lokale samar-
bejdspartnere og via et opstartet skole-
historisk netværk for museer i hele 
landet. Claus Hjortdal opfordrer sam- 
tidig medlemmer, der ligger inde med 
gode idéer i forbindelse med jubilæet, 
til at maile dem til ham.

2014 bliver både-og
Kari Jørgensen, skoleleder på Helsingør 
Skole, sidder med i jubilæumsstyre-
gruppen, hvor Børne- og undervisnings-
minister Christine Antorini er formand, 
og skolelederen ser både udfordringer 
og muligheder i forbindelse med fest-
ligholdelsen.

”Vi er i år ét med skolereformen. 
Kunsten bliver at finde en balance mel-
lem fejringen og alle de andre opgaver, 
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Hvem er med?

Jubilæumsstyregruppen for aktivite-
terne i forbindelse med  ’Skole i 200 år’ 
består af repræsentanter fra: 

›  Skolelederforeningen

›  KL’s Børne- og Kulturudvalg

›  Børne- og Kulturchefforeningen

›  Skole og forældre

›  Danmarks Lærerforening

›  Danske Skoleelever

›  BUPL

›  Ungdomsbyen

›  Museernes Skoletjenester

›  DCUM

›  Centre for undervisningsmidler i 
Danmark

›  Dansk Friskoleforening

›  Danmarks Privatskoleforening

›  Efterskoleforeningen

›  Kulturministeriet/Børnekulturens 
netværk

›  DR-undervisning

›  Professionshøjskolerne for lærer-/ 
pædagoguddannelserne

›  Lærerstuderendes Landskreds

›  Ungdomsskoleforeningen

›  Kommunernes Skolebiblioteksforening

›  Børnerådet

›  Lærerstandens Brandforsikring

›  Organisationen af Danske Museer

›  Selskabet for Skole- og  
Uddannelseshistorie

›  Børne- og undervisningsordførerne

›  Folkehøjskolernes Forening

Hjemmeside om skolejubilæum: www.skole200.dk  

Se idékatalog til jubilæum her: http://library.au.dk/fileadmin/www.dpb.dpu.dk/ombiblioteket/Sekretariatet_
for_Skole_i_200_aar/Lokale_arrangementer_Idekatalog_til_samarbejdspartnere_01.pdf

Projektet Dansk Skolehistorie:  http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

Inspiration til jubilæet

hurra - hurra - hurra

som skal laves i 2014”, siger 
Kari Jørgensen, men når det er 
sagt, så ser hun alt mulig grund 
til at finde flag og hyldestsange 
frem.

”Det er jo på den måde ret 
heldigt, at jubilæet falder sam-
men med reformen, så der bli-
ver en mulighed for at trække 
en streg i sandet, hvor vi kan 
starte på ny”. Kari Jørgensen 
fortæller, at styregruppen læg-
ger op til, at der skal ske noget 
på alle landets skoler i ugen op 
til efterårsferien i 2014. Der 
bliver lavet et idekatalog til te-
maugen.

Allerede nu er der arrange-
menter på plads, bl.a. i uge 41. 
Trygfonden har bevilget 2,5 
mio. kr. til et ugeforløb, der vil 
foregå samtidigt på alle skoler 
rundt om i landet og skal sætte 
fokus på at bruge hjerne, krop 
og sanser, når der laves lomme-
film, undervises som i den sorte 
skole, tilberedes gammeldags 
krebinetter i skolekøkkenet, in-
viteres til tørsvømning, Kaptajn 
Jespersen gymnastik i gymna-
stiksalen og synges fællessang 
fra den gamle og nye skole-
sangbog.

Erindringer og skolehistorie
Skolejubilæet i 2014 sætter 
fokus på skolens historie gen-
nem de seneste 200 år og på 
skoletiden som et livsafsnit, de 
fleste har såvel gode og som 
mindre gode minder om.

”Alle har erindringer, der går 
tilbage til deres skoletid. Alle 
kan huske, hvordan det var at 
gå i skole – på godt og ondt. 
Samtidig var og er skolen en 
væsentlig samfundsinstitution. 

Den er ganske enkelt en grund-
sten i vores velfærdssamfund”, 
siger Ning de Coninck-Smith, 
der er professor MSO i skolehi-
storie ved Aarhus Universitet.

Hun har i et samarbejde med 
AU Library, Campus Emdrup og 
Undervisningsministeriet ansvar 
for at formidle skolehistorien og 
aktiviteterne omkring skolejubi-
læet. Der er kommet to bøger 
om Dansk Skolehistorie i anled-
ningen af jubilæet – nr. 3 kom-
mer til marts. De sidste to bind, 
som trækker udviklingen op til i 
dag, kommer til sommer.

”Det er ikke Skolen som in-
stitution med stort S og i be-
stemt ental, der festes for. Det 
er de mange og den enkelte 
skole og hver enkelt menneskes 
skolegang, der skal markeres; 
for skolen har formet os alle i 
livet, på godt og ondt”, siger 
projektkoordinator for jubilæet 
Anne Katrine Gjerløff.

Kongelig er det også, idet 
kronprinsesse Mary er protektor 
for jubilæet, og hun har i den 
forbindelse har hun udtalt: 

”For mig har skolen en sær-
lig status. Det er her, vi knytter 
de første venskaber, vi lærer at 
læse og vi tilegner os faglig vi-
den og kundskaber, så vi kan 
forfølge vores drømme senere i 
livet. Det er også i skolen, at 
børnene kan udvikle en stærk 
fællesskabsfølelse og blive dyg-
tigere til at samarbejde. Med 
skolen åbner der sig en verden 
af muligheder. Jeg glæder mig 
til at deltage i festlighederne og 
fejre skolens 200 år”. 



  mest om skoleledelse 19

mellemspil

91 danske skoleledere deltog i december på en studietur til verdens må-
ske største konference inden for læring og teknologi ONLINE EDUCA 
BERLIN i byen af samme navn.

Skolelederne blendede ind blandt tusinder af skolefolk fra hele ver-
den, der var mødt frem for at få ny viden. Og med 200 talere, debatter, 
fremvisninger og i den messe, udstillere og producenter bidrog til, var 
der gode muligheder for at blive inspireret og absorbere nytænkning.

De danske skolelederne er tilknyttet det toårige projekt ”Digital for-
andringsledelse”, som ministeriet, KL og Skolelederforeningen gennem-
fører sammen. 

Med projektleder Michael Rasmussen i spidsen skulle de netværke 
og hente inspiration til deres udviklingsprojekter på skolerne med fokus 
på at højne elevernes udbytte af undervisningen og reformen af folkesko-
len. Alt sammen set i en it-understøttet læringsoptik.

Blandt de mange indlæg i Berlin talte næstformand Claus Hjortdal og 
tre danske skoleledere på Educa-konferencen om DFL-projektet og om 
deres konkrete projekter på skolerne, hvor udviklingen inden for it og 
teknologi indtryk af, at læring er i forandring.

De danske deltagere deltog herudover i en workshop i samarbejde 
mellem Digital Forandringsledelse og Microsoft med oplæg om digitale/
didaktiske udfordringer i Tyskland og England.

I Plenum 2/14 bringes en reportage fra studieturen.

Læring i forandring
BRADLEY MANNING,

USA, SOLDAT
lækket ambassadeindberetninger, militære  

oplysninger, hemmelig information fra Irak, 

Afghanistankrigen, Guan tanamo mv.  

Idømt 35 års fængsel.

{WHISTLEBLOWER}

 Har du i en periode  oplevet nedsat lyst, træthed, koncentrati-
onsbesvær, ringere selvtillid, søvnforstyrrelser, og ændret spise-
mønster? Så...

Er der tale om stærke, vedvarende symptomer, skal du søge 
læge eller anden professionel bistand, men i mildere tilfælde her 
nogle husråd:

›   Vær mindful. En metode udviklet i buddhistiske klostre for 
2.500 år siden med fokus på at øge den indre kontakt og fra-
sortere ’støj’.

›   Sov bedre. Gå regelmæssigt i seng, drop kaffe efter kl. 15 og 
undgå telefon, pc og lignende i en time før sengetid. Tilbageven-
dende tanker skrives ned. 

›   Fang lyset. Gå ture, når dagslyset er stærkest. Eller gå i lyste-
rapi en time hver morgen i 14 dage foran en lampe med 5.000 
lux.

›   Brug benene. Motion er almindeligt kendt for at kunne be-
handle og forebygge nedtrykthed og give ens ’state of mind’ et 
boost.

Det kan også være lederkollegaen eller medarbejdere, der er un-
der pres. Her kan man tage rollen som den, der viser anerkendel-
se og indgår i et tillidsfuldt forhold, hvor man:

›   Giver feedback. Er konkret i sine tilbagemeldinger på opgaver-
ne, efterhånden som de løses. Og bistår med at prioritere op-
gaverne.

›   Viser vej. Hjælper med at etablere gode arbejdsrutiner. Er tyde-
lig om forhold vedrørende de sociale relationer, samarbejdet og 
det faglige. 

›   Tillader tvivl. Giv mulighed for at drøfte usikkerhed, der kan 
opstå. Sørger for, at der er beredskab og at der gribes ind, hvis 
der er problemer.

›   Bruger kalenderen. Hold fastlagte dialogmøder om ovenståen-
de. Og afpas kontakten. For meget og for lidt fordærver, som 
man siger. 

Big boys and girls don’t cry! Men ledere presses også og gør klogt 
at lytte til kroppens og psykens signaler. 

Energitab
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pædagogisk   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Christian Stæhr }

I et nyt science lab får eleverne mulighed for at boltre sig i alle elementer med de 
nyeste teknologier og på tværs af fag og årgange. Det giver mere levende og legende 
måder at lære på og understøtter, at flere elever trives og dygtiggør sig…

 N år man – som Ple-
nums udsendte – 
vandrer ned af vejen 
til Antvorskov Skole i 
Slagelse, er det lidet 
anende, at et science 

fiction Matrix eventyr venter rundt om 
hjørnet. 

Dannebrog vejrer flot i vintervinden, 
og ja da, jeg er inviteret til åbent hus i 
anledning af indvielsen af skolens nye, 
såkaldte EduTechLab, et tværfagligt 
mix af værksteder, laboratorier og pro-
jekter. Så jeg er forberedt. Men STOR 
er overraskelsen alligevel, da man træ-
der ind i den store naturfagsbygning. 
Her oser af virkelyst, innovation og op-
findelser, der er professor Tournesol 
værdige. 

Antvorskov skoles logo er æblet, 
hvor der tages ’En bid af fremtiden’, 
som der står.  Men man nøjes ikke med 
at spise af kundskabens frugt, man går 
på æblerov.  Målsætningen er den ube-
skedne: At være verdens førende skole, 

som har et kreativt læringsrum for læ-
rere og elever, hvor man på basis af nye 
læringsformer har mulighed for at eks-
perimentere og udvikle egne løsninger. 
Der er fine ord for det som Challenged 
Based og Peer-To-Peer Learning. Inte-
resserede kan google mere om det. 

Fint er det også, da undervisnings-
ministeren, byens borgmester og lokale 
politikere er til stede til åbningen med 
forvaltningen, erhvervsfolk, producen-
ter, forskere, gæster og samarbejds-
partnere. Også pressen er talstærkt 
mødt op. The show can begin.

En, to mange Antorinier...
Vi er nok ikke klar til at lave en 1:1 
kopi af Eiffeltårnet. Ej heller af menne-
sker og molekyler. Men verden udvikler 
sig, og skilte til skolens lokaler, arm-
bånd, krus og tallerkener kan nu gen-
gives tredimensionelt. Ja, selv en lille 
buste af Christine Antorini klones frem 
på trods af, at ministerens krøllede hår 
volder problemer. 

Det mirakuløse sker for øjnene af 
en. I en kombination af 360 graders 
fotografering, pc-behandling og 3D 
print på en af skolens 30.000 kroners 
Replicator maskiner. En plastictråd var-
mes og spinder kopien op i en ganske 
vellignende model, dog mest på det 
ydre: Den er hul indeni, ligesom farve-
gengivelsen er begrænset til udbuddet 
af plastictråd.

Men imponerende er det at kunne 
transportere genstande uhindret med 
et begrænset CO2 udslip som ekstra bo-
nus. Og som Sara, Lina, Stine og Marie 
fra 7. kl. fortæller, er 3D teknologien 
snart klar til at lave ting i metal og an-
dre materialer og spytte alt ud fra nøg-
ler til kunstige hofter, tøj og briller. 

De fire piger går på Global linje, der 
sammen med Idræt, Science eller Kre-
ativ er en af de linjer, eleverne på den 
1100 elever store skole kan vælge på 
overbygningen, og hvor EduTechLab er 
et tilbud til dem – ja, for alle elever fra 
0. og opefter. 

Jord 
ild

luft  
vand
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Hop, mavebøjninger, let løb, stræk. 
Eleverne på Idræt præsenterer i dag et 
projekt med opvarmningsprogrammer, 
der er komponeret i tekst, lyd og video. 
På Science-linjen spiller eleverne Gra-
vity, et nyudviklet spil, der inkorporerer 
fysiske love, sandsynlighed og strategi. 
 I et af de andre lokaler opfører børne-
haveklasseelever dukketeater, der sty-
res på sindrig hydraulisk vis. 

Elever i 1. kl. forfatter tekster i pro-
jektet ’At skrive sig til læsning’ med 
brug af programmet WriteReader til 
tablet – med fokus på drenge, der har 
det svært med traditionel skriftsprogs-
undervisning, og hvor det multimediale 
arbejde med lyd, billeder og tekst giver 
andre muligheder.

”Vi prøver tidligt at motivere eleverne 
til at bruge ny teknologi, så de senere 
får mod på at bruge mere komplicerede 
maskiner, programmere dem og det, der 
følger med, nemlig at kunne læse, skri-
ve, regne og begå sig på andre sprog. Ja 
det, vi skal leve af i fremtiden: Design, 
produktion, forskning, økonomi, miljø, 
markedsføring m.m.”, fortæller skolele-
der Søren Ranthe. 

The ice is melting...
Nogle husker måske den nederland - 
ske sagnhelt, drengen der gav fingeren 
til – ja han stak fingeren i – et hul i  
diget og reddede store dele af Holland 
fra oversvømmelse. 

I tider med global opvarmning er 
det næppe en holdbar løsning, og det 
er en udfordring, som elever på skolen 
fra 10 til 16 år har kastet sig over. De 
deltager i det tværfaglige teknologipro-
jekt ’First Lego League’ og har vundet 
første etape i en international konkur-
rence med overskriften ”naturkatastro-
fer” for skoler verden over, udskrevet  
af legetøjsproducenten. 

 Eleverne har taget udgangspunkt i 
et kystnært område i kommunen, der 
har været ramt af oversvømmelse og 
har foreslået et nyt dige i acrylglas. Et 
materiale, som holder til vand, vind og 
vejr. Som er let at arbejde med, ikke er 
dyrt og sikrer mod stormflod, men sam-
tidig bevarer (dele af) udsigten og ly-
set. Formgivning og æstetik er nemlig 
også et aspekt.

For ikke alene er der lokal strid om 
hvem, der skal betale. Der er grundeje-

pædagogisk  
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re med havudsigt, der trods alle varsler 
om stigende havniveau ikke ønsker sig 
et dige foran deres hus med deraf fal-
dende herlighedsværdi og ejendoms-
pris. To af deltagerne Miriam og Cecilie 
fortæller:

”Vi har bl.a. beregnet holdbare kon-
struktioner og brugt nanoteknologi i 
forbindelse med digets overflade, byg-
get modeller og dokumenteret løsnin-
gen. Og ikke alene til konkurrencen. Vi 
har også deltaget i et borgermøde om 
kystsikring med vores projekt, hvor vi 
lagde vores løsning frem”.

Der er flere aktiviteter på dagens 
program. Fx hvor elever med læsevan-
skeligheder helt legalt får deres mobil-
telefon op af lommen og brugt den som 
adgang til nye teknologiske værktøjer 
til læse- og skrivestøtte på fx CD-ord, 
AppWriter eller Dragon Dictation.

Vi når frem til en gruppe 7. kl. elever, 
der laver skalamodeller af huse, installe-
rer følere og automatiserer dem. Elever 
på 8. årgang har kastet sig over kommu-
nens energipolitik. En anden gruppe ar-
bejder med opmåling og 3D-rekonstruk-
tion af Antvorskov Ruin, der involverer 
matematik, geografi og historie. Overfor 
viser elever fra 7.-8. kl. et brætspil, de 
har lavet, hvor brikkerne er fremstillet på 
3D printeren, og hvor både manual og 
opgaver er på tysk. 

Robotlærernes indtog
Man antastes af en meterhøj mands-
ling. En humanoid robot, der ikke blot 
er en avanceret industri- eller hushold-
ningsdims, men kan gå til hånde på 
skolen i en blanding af at være hjælpe-
lærer og ny elev i klassen.

Disse ’læringsrobotter’ kan stave, 
øve tabeller, tale engelsk, tysk, fransk 

og så småt dansk samt applaudere, når 
eleverne svarer rigtigt. De kan spørges 
om hjælp og assistere med fakta, råd 
og vejledning og styrker eleverne i it og 
programmering. 

Det er baggrunden for, at Antvorskov 
Skole har skaffet sig tre af slagsen til 
100.000 kr. pr. styk: Nao, Pascal og 
Leonardo. Lige nu lærer 3. klasses ele-
ver tabeller og gangestykker med robot-
terne, og elever i 8. kl. på science lin-
jen programmerer dem til at løse mere 
avancerede opgaver. 

”Vi prøver at udvikle robotter, der er 
lette at gå til, som vækker følelser og 
indgår i sociale sammenhænge. De er 
så genkendelige, at børn helt fra 0. kl. 
får lyst til at interagere med dem og tør 
tage springet til at programmere dem”, 
fortæller ingeniør Michael Laurac fra 
franske Aldebaran Robotics. De starte-
de i 2008 og er en af de seriøse produ-
center, der har sat sig på skolemarke-
det worldvide.

”Robotterne bruges også i undevis-
ningsdifferentieringen. Fx ved at elever, 
der er svage på nogle områder, får mulig-
hed for at lære ved at robotten fungerer 
som et medium for dem. Det er mindst 
lige så vigtigt som at stimulere de dygti-
ge elever. Bedre faglige resultater er for 
os et klart mål, men det er ikke mindst 
målet om, at alle skal være med, der tæl-
ler”, siger Søren Ranthe. Robotterne har 
altså foruden det læringsmæssige og di-
daktiske et inkluderende formål. 

Planlægning og forberedelse
På ministerens Sorø-møde i sommer 
blev formuleret en række udfordringer 
for “god skoleledelse”. En af dem er “at 
fremme elevinddragelse gennem organi-
sering, øget fokus mv., så den enkelte 

elev bliver medproducent i egen og fæl-
lesskabets læring og udvikling”. Det 
matcher godt med skolens målsætning 
med EduTechLab-tilbuddet.

”Vores påstand er, at inddragelsen af 
teknologi inviterer til en gentænkning af 
lærings- og undervisningsmuligheder. 
Så der bag setup’et er en vision om at 
gå nye veje, hvor faglighed, kreativitet, 
fysisk udfoldelse, it, sprog matematik, 
medier m.m. aktiveres på én gang. Det 
trækker de fleste med, og hvor nogle af 
de elever, der ofte er de sidste, bliver de 
første”, siger Søren Ranthe. 

EduTechLab er på ingen måde etab-
leret for bare at sætte aktiviteter i gang 
med mere eller mindre mærkelige ma-
skiner i øjeblikkets interesse. Det er 
forberedt igennem flere år, og ledelsen 
har bl.a. grundigt undersøgt, hvad 
forskningen og didaktiske undersøgel-
ser har påvist fungerer i forhold til at 
øge læringen, ikke mindst så den bliver 
mere interaktiv og medkonstruerende.

”Vi har bl.a. skævet til Hatties forsk-
ning om, hvad der virker og om synlig 
feedback, hvor eleverne lærer at argu-
mentere for, hvad de gør, og hvor argu-
menterne vel at mærke er i orden. Hvor 
de ikke bare samarbejder om opgaveløs-
ningen, men er åbne om, hvad der sker, 
og hvad man kan eller ikke kan gøre, så 
dialogen og vidensdelingen får plads”, 
siger souschef Britta Thomsen. 

Alle lærere og pædagoger skal inte-
grere det nye teknologitilbud i lærings-
mål og årsplaner.  Der er systematisk 
fra ledelsen uddannet frontløbere og 
fyrtårne.  Der er nedsat en sparrings-
gruppe for at sikre faglighed, didaktisk 
indsigt og en naturlig tilgang til nye 
teknologier. En læringskonsulent ude-
fra er tilknyttet EduTechLab, der 

»Mange elever bruger ikke deres potentiale. Det er der-
for stærkt at se, hvordan de uforfærdet kaster sig ind i 
nye teknologiske universer. Og da nogle elever i 8. kl. en 
dag sagde, at nu var de begyndt at forstå, hvad det vil 
sige at lære at lære, fik jeg pædagogisk gåsehud«
{ Søren Ranthe, skoleleder, Antvorskov Skole }

gåsehud
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klare sig i en globaliseret verden, hvor 
konkurrencen er hård, nicherne skal 
fi ndes og alle skal med – også Dupond 
og Dupont! 

Hør skoleleder Søren Ranthe i dette 
videointerview fortælle om de mulighe-
der, læringsrobotter og et mere levende 
og eksperimenterende undervisnings-
miljø kan betyde for læringen.

også følges af forskere fra Aalborg Uni-
versitet, ligesom skolen deltager i en 
række eksterne netværk, bl.a. ’Digital 
forandringsledelse’.

Det femte element
Der er godt nok sat 220 V til de fl este 
projekter, men ellers er det begejstrin-
gen, der driver værket, så eleverne bli-
ver ved til kl. 23 om aftenen. Noget, 
selv de mest forandringsresistente ele-
ver og lærere må kapitulere overfor, når 
de oplever det, der sker rundt om dem. 

”Eleverne synes det er spændende 
og sjovt. Ellers ville de ikke bruge så 
meget tid uden for den traditionelle 
klasseundervisning og knokle med pro-
jekterne i månedsvis. Det skaber for-
pligtende sammenhænge – fra fag til 
fag, fra idé til produkt, skole til er-

»Vi prøver at få eleverne til at finde løsninger på hver-
dagsproblemer. Tænke over, om lokal specialiseret 
produktion kan erstatte masseproduktion. Og om ny 
teknologi betyder, at vi står over for et paradigmeskift 
inden for produktionsøkonomi og handel«
{ Britta Thomsen, souschef, Antvorskov Skole }

hvervsliv, fra at være mere passiv for-
brugere til selv at udvikle og designe 
nyt”, siger Britta Thomsen.

EduTechlab er ikke gratis. Bag lig-
ger et målrettet arbejde med at skabe 
netværk til politikere, forvaltning, for-
ældre, producenter, presse, hvilket har 
skaffet kommunale og regionale  midler 
til huse. Det er ikke dyrt, minder Søren 
Ranthe om. Man kan fx tænke på, hvad 
det på sigt koster, at blot én elev ikke 
går videre i ungdomsuddannelse. Så 
der er slet ikke råd til at lade være...

Om end han var en tegneseriefi gur, 
var det Tournesols fortjeneste, at Tintin 
satte fod på Månen. 10-15 år efter var 
det virkelighed for amerikanerne, i dag 
har kineserne en månebil kørende, og 
inderne har kurs mod Mars. Lavprak-
tisk handler det om, at Danmark skal 

gåsehud

Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference om 
læremidler, it og læring. Arrangementet erstatter Uddannelsesforum og 
Skolemessen i Roskilde.

Mød på konferencen bl.a. Christine Antorini, Manu Sareen, Stine Bosse, 
Mads Thimmer og Jørn Lund. På udstillingen kan du møde omkring 150 
udstillere og se 65 faglige oplæg arrangeret af udstillerne. 

25.-26. marts 2014, Bella Center, København

www.DanmarksLæringsfestival.dk

Alle kan være med
Udstilling med udstilleroplæg: 50 kr.

Konferencepriser: Se web

Mød mulighederne på Danmarks Læringsfestival!
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Filtreringsevne er lig med høj intelligens. Det er konklusionen 
på et forsøg, som forskere på University of Rochester i New York 
har udført. 

En række personer skulle vurdere sorte og hvide stribers bevægelse 
på en pc-skærm og forsøget viser, at intelligens ikke blot handler om 
at strukturere den viden, du får ind, men også om hvor god du er til 
at sortere det irrelevante fra. Men det vidste du jo nok.

Kilde: Videnskab.dk

Bakke op og…
For fjerde gang afholder Skolelederne i 
Østjylland konference i Rebild. Sidst var 
der 150 deltagere, hvilket der også er re-
serveret plads til i år, hvor Rebildkonferen-
cen fi nder sted 13.-14. marts 2014. 

Arrangørerne har bl.a. inviteret profes-
sor Niels Egelund, biskop Elisabeth Dons 
Christensen, formand of danske skoleele-
ver Agnete Vienberg Hansen, Steen Hil-
debrandt samt Christine Antorini til at 
give hvert deres bud på hvordan folke-
skolen efter deres opfattelse burde se ud.

Konferencen giver gode muligheder 
for at refl ektere over, den opgave som 
ligger foran fra august 2014. Ud over 
foredragene har de deltagende skolele-
derne i dagene i Rebild gode muligheder 
for at skabe – også nye – netværksrelatio-
ner, hvilket mange hvert år har benyttet 
sig af. Mød op!

Tilmelding på www.rebildkonferencen.dk

IQ

FRANK SERPICO,
USA, POLITIBETJENT

afslørede omfattende korruption og million- 

bestikkelse i NYC Police Department i 1971.

 Historien er lavet til fi lm med 

Al Pacino i hovedrollen. 

{WHISTLEBLOWER}

Lars Olsen, Vesthimmerland er trådt ud af 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse, efter 
at have fået nyt job som konsulent i Børn & 
Unge, Aarhus Kommune.

Han er afl øst af Peter Nellemann (billedet), der er skoleleder på Søn-
dermarkskolen i Randers, formand for Randers Skolelederforening, med-
lem af foreningens repræsentantskab og har været 1. suppleant til HB.

Stor tak til Lars for indsatsen og velkommen til Peter!

Ny i HB
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Vidste du at:
•	Hvis kroppen dehydreres med bare 4%,  

så falder energiniveauet med 40%. 

•	Børn skal have ca. 1 liter vand 
om dagen for ikke at dehydrere.

Langebjergvænget 6   4000 Roskilde   tlf. 46 48 03 90   info@aqualine.dk   aqualine.dk

Få eleverne til at drikke mere vand med en drikkevands-
automat. Det giver friske, oplagte elever, som lærer bedre. 

Køb en Fontemagna 80 l drikkevandsautomat, som er 
specielt udviklet og designet til skoler. 

TILBUDSPRIS 
kr. 11.250,- 
Vejl. pris: kr. 13.250,-

Alle priser er ekskl. levering, installation og moms.

Skab det bedste 
fundament for et 
godt læringsmiljø

Forkæl lærerne med RIGTIG god kaffe  
- fra en lækker italiensk kaffemaskine
Lige nu tilbyder vi at låne jer en CINO EC kaffemaskine GRATIS i to uger. 

Vi leverer og installerer den kvit og frit - og hvis I efter de to uger ikke 
ønsker at beholde den, kommer vi og henter den igen. 

En Cino EC kaffemaskine på lærerværelset koster kr. 450 kr. /måned* 
(ekskl. kaffebønner, kakao og mælkeprodukter).

Prøv en 
kaffemaskine 

gratis 
i 2 uger

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

*over 60 måneder. Inkl. serviceaftale.

Plenum 410x285_jan 2014.indd   1 13/01/14   15.27
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OLE CHRISTIANSEN,
KØBENHAVN, KONTORCHEF

anmeldte Center for Job og Formidling for at have 

modtaget høj refusion for aktivering. Kommunen skal 

betale 100 mio. kr. retur, men har anket. 

{WHISTLEBLOWER}

Gak til gymnasierne
 Med en 7 år gammel  reform og en ændret ramme for lærer-
arbejdstid, der allerede er realiseret, er gymnasierne et hoved 
foran, og det kunne folkeskolerne måske lære af? 

Det var i hvert fald baggrunden for, at rektor for Odder 
Gymnasium Lars Bluhme var inviteret at give et oplæg på 
Skolelederforeningens formandsmøde før Jul. 

Under overskriften ’Mål, pædagogik og overenskomst’ fortalte 
Bluhme om processen i forbindelse med gymnasiereformen, der 
var en meget stor omvæltning for alle – skoler, lærere og elever.

”Det er vigtigt at minde om, at man på skolen stadig er de 
samme medarbejdere og stadig har de samme fælles mål. De 
ledere, som tør gå ind på lærernes hjemmebane og taler pæda-
gogik, faglighed og professionalisme med lærerne, vil kunne 
sikre et godt miljø og gejsten”, sagde rektoren.

Gymnasieledelsen aftaler opgaveløsningen med de enkelte 
lærere og ikke med lærernes TR. Lærerne skal selv tilrettelæg-
ge deres arbejde, så de over året holder sig inden for årsnor-
men. De får ingen overtid, kun i særlige tilfælde kan der afta-
les overarbejde med ledelsen.

”Tidsregistreringen inden for årsnormen er lagt helt død. 
Hvor 1 uv-time tidligere automatisk blev ganget op med fakto-
ren 2,61, er vi gået fra fokus på tid til på opgaver”, sagde 
Bluhme og var inde på, at det er vigtigt, at man som leder ska-
ber tillid og sørger for, at skrækscenarierne ikke virkeliggøres.

Bl.a. pegede han på, at gymnasierne med hensyn til lærer-
nes tilstedeværelse ikke har samme, mere hårde linje som nog-
le folkeskoler. Lærerne ”skal være der, når det giver mening”, 
sagde han.

Rektorerne gik i øvrigt ud af GL for nogle år siden og er nu 
en del af DJØF. 

Egmont Fonden uddeler 60 mio. kroner over de næste 
tre år til indsatser som skal hjælpe børn og unge, der 
oplever sygdom og død, selv eller i deres nærmeste  
familie.

Fonden yder økonomisk støtte til nytænkning, meto-
deudvikling og nye modeller til hjælp for børn og unge i 
disse livssituationer, udbredelse af eksisterende tilbud 
med dokumenteret effekt og forskning.

Støttemidlerne kan søges af kommuner og skoler, 
der bl.a. mere målrettet kan støtte børnene og de unge 
med sorgbearbejdelse og i at følge med fagligt.

Læs mere på www.egmontfonden.dk

Eurovision School Contest inviterer  
danske og skånske skoleelever i 4.-6. klasse  
til at tænke kreativt med henblik på at gøre 
Europa mere grønt. 

Eleverne opfordres til at tage udgangspunkt  
i deres hverdag, eksempelvis: Hvordan kan 
min skole gøres mere miljøvenlig? Eller hvor-
dan kan vi få flere til at tage cyklen til arbejde 
og skole?

Bidrag skal præsenteres i form af maleri, col-
lage, installation, fotografi, skulptur eller en 
anden kreativ fysisk form, der kan affotogra-
feres og uploades.

Vinderne får billetter til generalprøven på Euro-
vision Song Contest, onsdag 7. maj i København 
med 5.000 danske og skånske skoleelever.

Se mere på oresundeventcenter.com

På en gr      n, gr      n…

MOD PÅ LIVET

mellemspil



 T idligere var der ingen vej 
uden om at tage frakken 
på og starte bilen eller ta’ 
toget, når man skulle 
drøfte et eller andet i en 
samarbejdsgruppe, og det 

kunne medføre timers transporttid for 
deltagerne.

For alternativerne var ikke gode; vi-
deomøder krævede kostbart udstyr, og 
telefonmøder har aldrig været nogens 
favorit. Primært grundet teknisk be-
svær, manglende øjenkontakt og evig 
gætteleg om, hvem af de andre møde-
deltagere, der har ordet.

Men er der lavet om på. I dag kan 
man let holde regulære videomøder, 
blot alle deltagere er på nettet via en 
pc eller Mac, en tablet eller blot en 
smartphone. 

Det benytter bl.a. Michael Rasmus-
sen sig af. Han er projektleder i ”Digital 
Forandringsledelse”, et fælles projekt 
mellem UVM, KL og Skolelederforenin-
gen med skoleledere fra hele landet or-
ganiseret i netværksgrupper. 

Her anvender man samarbejdsværk-
tøjet Lync i erkendelse af, at udviklin-

repræsentantskabsmøde

gear & 
gadgets

 { tekst: Thomas Berger og Michael Svendsen / foto: Istock/Producenter }   snak ud

Med internettets videotjenester får man alle 

fordelene – og ingen af ulemperne – ved de 

trælsomme telefonmøder, og mødeformen 

er et rigtig godt supplement til fysiske møder 

SPAR TID OG 
BESVÆR 

gen alligevel går i den 
retning – og så kan man 
lige så godt høste erfa-
ringer med, hvad der 
fungerer.

Selv om Michael 
Rasmussen påpeger, at 
videomøder ikke kan 
erstatte fysiske møder – samt at ”man 
lige skal vænne sig til at holde møder 
på en skærm” – er han meget begej-
stret.

”Det tager kun et øjeblik at sende 
alle en besked eller – hvis jeg kan se, 
at alle er tilgængelige lige nu – kalde 
dem op og holde et videomøde med 
det samme via webcam, tablet eller 
smartphone. Vi kan også udveksle 
skærmbilleder, dokumenter og chat un-
dervejs. Så får vi lynhurtigt stemt erfa-
ringer af og kommer videre på en 
måde, som ikke lader sig gøre ved blot 
at sende mails frem og tilbage. Det 
fungerer virkelig godt”, siger han. 

Michael Rasmussen tilføjer, at net-
værksgruppen på den måde sparer 
kostbar mødetid og får drøftet emner, 
der måske ellers skulle vente til næste 

fysiske møde – eller som måske endda 
nåede at gå i glemmebogen inden.

Lync er imidlertid blot én af de mu-
ligheder, der fi ndes for at spare tid i 
arbejdslivet med videomøder. Flere af 
dem er både lette og billige at bruge. 
Læs mere om mulighederne her. 

erstatte fysiske møder – samt at ”man I Danmark er Skype nok den mest kendte og 
bredest anvendte videotjeneste overhovedet, 
mens Lync primært har vundet indpas i er-
hvervslivet. Google+ Hangouts er derimod ikke 
helt så kendt endnu, selv om den bl.a. blev 
brugt af tv2.dk i forbindelse med dækning af 
kommunalvalget i november. I USA har tjene-
sten derimod fået så godt fat, at f.eks. præsi-
dent Obama ved fl ere lejligheder har holdt ”fol-
kemøder” på den virtuelle platform.

  mest om skoleledelse 29
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Den populære: Skype

Udbredt og velkendt, hvilket gør det nemt at 
komme i gang. Fin chatfunktion. Gratis at tale 
sammen og at holde telefonmøder med op til 25 
deltagere. Gratis videomøder mellem to personer. 

Med det særlige tilføjelsesprogram ”Skype for Facebook” kan man 
også holde videomøder via den populære sociale tjeneste. Gruppe-
møder via video kræver en ”Skype Premium”-konto, der koster knap 
30 kroner månedligt. Skype er en smule følsomt overfor lav bånd-
bredde, så hvis en eller flere deltagere sidder på en skidt netværks-
forbindelse, kan det være nødvendigt at slå videofunktion fra.

Windows, Mac, iOS, Android, Windows Phone
www.skype.com

Den nye: Google+ Hangouts

Chat-, telefon- og videotjeneste, der samler en 
række funktioner fra tidligere produkter og som 
ifølge Google selv kommer til at danne basis for 
deres fremtidige satsning på kommunikation. 

Gratis videochat med op til ti deltagere. Meget tæt integreret med 
Googles øvrige tjenester. Det kan være en fordel, fordi mange alle-
rede har en Google-konto via f.eks. Gmail og dermed let kan være 
med – og en ulempe, fordi man let kommer til blande private konti 
sammen med sit professionelle liv. 

Windows, Mac, iOS, Android (men ikke Windows Phone)

Den professionelle: 
Microsoft Lync

Kommunikationstjeneste med omfattende funk-
tionalitet; den integrerer f.eks. direkte til Out-
look, har chatfunktion, skærm- og dokumentde-

ling m.m. og kan også fungere som regulær IP-telefoni. Understøt-
ter det meste professionelle videotelefoni-udstyr. Modsat Skype og 
Google Hangouts kan man dog ikke komme gratis i gang; det kræ-
ver enten, at kommune/skole har en særskilt Lync-installation eller 
et abonnement på Microsoft cloudtjeneste Office 365 at arrangere 
møder. Deltagere kan dog inviteres og være med på mødet uden at 
have abonnement på Lync eller Office 365.

Windows, Mac, iOS, Android, Windows Phone
www.kortlink.dk/dbde  

VIDEOMØDER I 
TOPKVALITET
Holder man mange videomøder, kan 
en professionel videoløsning og et 
mødelokale beregnet til formålet 
også være en mulighed, da det giver 
bedre lyd- og billedkvalitet.

Des flere videomøder, man holder – og sid-
der flere af deltagerne i samme lokale – jo 
mere kan man overveje at investere i decide-
ret udstyr til videokonferencer. Det giver en 
langt højere video- og lydkvalitet end de rent 
pc- eller smartphonebaserede systemer, men 
koster også derefter.

I snit skal man regne med at investere 45-
70.000 kroner fx at udstyre et mødelokale 
med en 60 tommer skærm, mikrofonsystem 
samt et HD-videokamera. Det anslår Lars 
Thorndall fra firmaet AV CENTER, der be-
skæftiger sig med salg og installation af 
blandt andet videokonferencesystemer.

Med et dedikeret videokonferencesystem 
bliver det muligt at ”ringe” op mellem in-
stallationerne. Desuden kan man tilkøbe 
funktioner, så deltagerne kan eksempelvis 
præsentationer, dokumenter med videre kan 
deles mødedeltagerne imellem. Ligesom det 
kan være muligt at integrere videokonferen-
cesystemet med eksempelvis Microsoft Lync.

En anden mulighed er at leje et såkaldt 
”virtuelt mødelokale”. Det fungerer lidt som 
den traditionelle mødetelefon, men giver mu-
lighed for at kombinere lyd og billede med 
muligheden for at dele eller vise dokumenter 
frem – dvs. lidt i stil med Lync. Thomas An-
dersen fra firmaet AV Fusion anslår, at en ty-
pisk løsning med plads til seks deltagere ko-
ster omkring 2.300 kr. i leje om måneden.

Rent praktisk foregår et videomøde i de vir-
tuelle omgivelser således, at når mødelederen 
har oprettet et møde, kan de andre deltagere 
tilslutte sig mødet. Enten fra en dedikeret vi-
deokonference-installation eller fra en hvilken 
som helst computer eller sågar tablet. Her skal 
deltageren blot downloade en gratis software-
klient for at kunne deltage.

”Det svageste led i denne sammenhæng er 
selvfølgelig den computer, som de enkelte 
deltagere i mødet benytter”, siger Thomas 
Andersen. Han bemærker dog, at man kvali-
tetsmæssigt kan komme langt ved at erstatte 
den bærbare computers indbyggede kamera 
og mikrofon med et eksternt webkamera og et 
headset. 

Det er let at komme i gang med videomøder; det kræver 
blot en pc, mac eller en smartphone. Der findes en del 
programmer og tjenester derude, men her er tre af de 
mest udbredte – og to af tjenesterne er endda helt gratis 
at stifte bekendtskab med.

MEST POPULÆRE 
VIDEOTJENESTER

miniguide
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 Den seneste PISA-rapport viste,  at danske elever i læsning og 
naturfag ligger stort set uforandret på OECD’s gennemsnit, men 
til gengæld er faldet lidt i matematik.

Med scorer på 500, 496 og 498 i hhv. matematik, læsning 
og naturfag ligger Danmark meget tæt på de gennemsnitlige sco-
rer for alle de 65 deltagende lande, hvor man har testet 15-årige 
elevers kompetencer.

Danmark ligger i den pæne ende af midterfeltet og over medi-
anen, idet en række lande ligger væsentligt dårligere. Omvendt 
er der pæn vej op til de bedst præsterende (østasiatiske) lande, 
der med Shanghai-Kina, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Macao, 
Korea og Japan m.fl. tydeligt udgør førerfeltet. 

At Danmark har stået stille (lille fremgang) i forhold til tidli-
gere i læsning og naturfag, men til gengæld er gået tilbage i ma-
tematik, er der ingen lette forklaringer på. En kunne være, at vi 

denne gang har medtaget flere specialelever i undersøgelsen, 
men vi har stadig færre med end mange andre lande.

Finland scorer gennemsnitligt stadig højere end Danmark, 
men er til gengæld gået tilbage på alle parametre. Sverige ligger 
noget længere nede end Danmark, men er også generelt gået til-
bage. Norge er gået svagt frem og ligger lige under Danmark.

Der er en del delresultater i rapporten, fx at danske elever er 
mindre ’vedholdende’ i deres opgaveløsning end gennemsnittet.

 Rapporten peger også på, at det er vigtigt, at undervisningen 
starter til tiden, at lærerne har høje forventninger til alle elever 
og at undervisningsdifferentiering og holddannelse bruges væ-
sentlig mere, hvis man vil opnå gode resultater.

Se www.pisa2012.dk 
Kort fremstilling af de væsentligste resultater på uvm.dk 

Sådan lød overskriften på en leder i Politiken oven på et forslag om et års tidligere 
skolestart med det formål at sikre Danmark bedre placering i de kommende målinger.

Baggrunden er til dels, at flere deltagende lande allerede nu har tidligere skolestart, 
så eleverne aldersmæssigt og på klassetrin kan være 1 år foran i pensum. Det gør sam-
menligninger vanskelige.

Noget andet – og værre – er, at lande som fx Italien og Slovakiet har påkaldt sig op-
mærksomhed ved, at 184 forskellige spørgsmål med alternative besvarelsesmuligheder i 
sidste Pisa-undersøgelse er besvaret så ens, at det virker fabrikeret…

Og hvis man absolut gerne vil klare sig godt i PISA-spillet, hvorfor så ikke skæve til 
Finland, som altid ligger i toppen. Der starter man et år senere i skolen end hertillands.

Intet nyt fra vestfronten

Et ja herfra
Skolepædagogerne har stemt 
om BUPL’s forhandlingsresultat 
om nye arbejdstidsregler sva-
rende til lærerne. 81 procent 
stemte ja. 45 % ud af ca. 13.000 
stemmeberettigede stemte.

P  S’ A 

FRANK GREVIL, DANMARK,
CIVILINGENIØR

udleverede hemmeligstemplede papirer fra Forsvarets 

Efterretningstjeneste om Folketingets grundlag for

at gå i krig i Irak. Fire måneders fængsel.

{WHISTLEBLOWER}

mellemspil
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mellemspil

PUBERTET
 Det er ikke længere  noget særsyn at piger helt ned til 
otte år kommer i puberteten. Og at den starter så me-
get tidligere, lægger op til en tidligere indsats fra for-
ældre, skole og samfund.

Der er behov for at skærpe opmærksomheden på 
pigernes fysiske og psykiske udvikling, ligesom at der 
skal kunne ydes en tidligere rådgivning og opfølgende 
indsats.

Kilde: Center for ungdomsstudier

 Målt på 15 parametre   inden for uddannelse, økonomi og sundhed 
m.m. er Køge kommune Danmarks mest gennemsnitlige.

Det gælder alt lige fra gennemsnitsalder, befolkningstal og stemme-
fordeling til mængden af arbejdsløse, lægebesøg og økologiske indkøb 
placerer Køge sig i midten. 

I Køge er borgerne typisk 40,6 år gamle, de har en årlig disponibel 
indkomst på omkring 200.000 kroner, og de fylder indkøbskurven med 
ca. 7 % økologiske varer – helt i overensstemmelse med gennemsnits-
danskeren. 

I undersøgelsen er samtlige danske kommuner målt og rangeret ud fra, 
hvor meget de afviger fra landsgennemsnittet. København ligger fx  
nummer 93 på et indeks på 98 som mest afvigende, mens Frederiks-
havn har en midterplacering som nummer 41.

 Kilde: Ugebrevet A4

NORMALITET

MARK FELT, USA,
VICEDIREKTØR I FBI

fodrede medierne med oplysninger, så præsident 

Richard Nixon måtte træde tilbage i 1973.  

Kodenavn: Deep Throat. 

Afslørede sin identitet 33 år efter.

{WHISTLEBLOWER}
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{ tekst: Jan Kaare / foto: Jens Bach }   delebørn

DEN NYE 
FOLKESKOLELOV 

I PRAKSIS
Reglen om, at eleverne skal undervises i deres klasse i den 

overvejende del af undervisningstiden (50 pct.-reglen), ophæ-

ves for 4.-10. klassetrin fra 2014. Undervisningen skal fortsat 

have udgangspunkt i stamklassen, men hvis det er pædagogisk 

begrundet, må der gerne hold- og niveaudeles i større omfang. 

ARGUMENTATION

POLITIKPROCES
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ARGUMENTATION

Viceskoleleder Claus Bo Staudt Hansen, Dueholmskolen i Ny-
købing Mors, er sikker i sin sag, når han snakker om opdeling 
af elever i 8. og 9. klasse efter fagligt niveau og nogle gange 
også efter køn i færdighedsfagene engelsk, tysk, matematik og 
fysik:

”Vi har hele tiden været overbeviste om at niveau- og hold-
deling er vejen frem, og det er vi stadig, selvom der er sket en 
del ændringer, siden vi begyndte”.

”Det kan bevises karaktermæssigt”, siger viceskolelederen. ”I 
engelsk var gennemsnittet til afgangsprøven i 2007-08 5,64, i 
2012-13 var den 7,8. I de samme år steg gennemsnittet fra 
6,17 til 7,41 i tysk. I problemregning i matematik var stigningen 
fra 4,02 til 5,63, der har også været stigning i færdighedsreg-
ning fra 5,57 til 5,98”.

Selvom der er sket andre ændringer i skolens undervisning, 
at det er holddelingen, der er årsag til karakterforbedringerne, 
fordi den gør det muligt at ramme den enkelte elevs faglige ni-
veau, mener ledelsen.

Ingen klager
Der er andre argumenter for, at holde fast i niveau- og holddeling.

”Vi har ikke modtaget en eneste klage fra forældrene. Tværti-
mod har de været meget glade for, at undervisningen er blevet 
mere målrettet. Nogle eleverne har været lidt kede af at blive skilt 
fra deres venner, men de har ikke kritiseret det faglige”, siger 
skolel eder Jørgen Madsen.

Hvad har ledelsen gjort for at give lærerne ejerskab til hold- og  
niveaudeling?
”En masse”, siger Jørgen Madsen. ”De blev taget med i pro-
cessen lige fra starten af, hvor de fleste var positive, men i lø-
bet af de første par år kom der mange nye lærere til og en del 
af dem mente, at eleverne ville få ligeså meget ud af at blive 
sammen i klassen, og at de mindre dygtige ville profitere mere 
af at være sammen med de dygtigste. Det tog vi ad notam. 
Sammen med lærerne har vi så produktudviklet måden, vi 
holddeler på”.

Kunne I have taget højde for modstanden?
”Det er et område, hvor vi kunne og kan gøre en bedre indsats. 
Vi burde have været mere opmærksomme på, at sætte de nye 
ind i, hvorfor vi hold- og niveaudeler”.

DELING GIVER 
GODE RESULTATER
Fem års erfaring har overbevist ledelsen på  
Dueholmskolen om, at man valgte rigtigt, da  
man i 2008 begyndte at hold- og niveaudele.

delebørn
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er kloge børn

Dueholmskolen  
har 955 elever med 
tre spor i grundskolen, 

6 spor i overbygnin-
gen og en afdeling  
for 10. klasse. 
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Dueholmskolen har især praktiseret at 
holddele eleverne efter den enkeltes fag-
lige niveau og interesse for faget, men 
man har også kønsopdelt undervisnin-
gen. Det sidste med svingende succes.

”Vi prøvede for eksempel at dele pi-
ger og drenge i matematik i 8. klasse”, 
siger viceskoleleder Claus Bo Staudt 
Hansen. ”Det gik fint med pigerne, der 
fik mere ud af undervisningen, men det 
fungerede af en eller anden grund ikke 
med drengene. Vi kan sagtens finde på 
at gøre det igen, hvis den rigtige situa-
tion opstår”. 

I 2008 skulle Dueholmskolen opret-
te en stor afdeling på 7., 8. og 9. år-
gang for eleverne fra flere skoler. Sam-
tidig var den faglige spredning i over-
bygningsklasserne blevet så stor, at det 
var svært for læreren at tilrettelægge 
undervisningen, så alle fik noget ud af 
det. Det fik ledelsen til at sætte fokus 
på deling.

I første omgang valgte man en mo-
del, hvor alle seks klasser pr. årgang 
indgik. Siden gik man over til at be-
grænse det til tre klasser, der blev til 
fire hold, når eleverne var delte.

NU ER DET MERE OP  
TIL LÆRERTEAMET
Den teststyrede opdeling er nedtonet, og holddelingen sker nu kun inden for den enkelte 
klasse. Det har givet en bedre niveaudeling, men Dueholmskolen er ikke i mål endnu.

PROCES

Det første år var der holddeling på 
alle tre årgange, men det viste sig ikke 
at være en god ide på 7. årgang, da 
eleverne havde nok at gøre med at fin-
de sig til rette i de nye klasser.

”Vi er derfor gået over til at begynde 
på holddelingen i 8. klasse. Det sker på 
basis af elevernes faglige niveau, inte-
resse for faget, arbejdsindsats og socia-
le hensyn”, siger viceskolelederen.

Ikke så mange test
Niveaudelingen foregik til at begynde 
med tre gange om året på basis af test 
med udgangspunkt i Folkeskolens Af-
gangsprøve. Eleverne opdeltes i A-, B- 
og C-niveau i matematik og engelsk og i 
A- og B-niveau i tysk, hvor spredningen 
ikke er så stor, fordi faget er nyt.

Et skoleår flyttede 14 elever ud af 
135 på 8. årgang engelskhold, fordi 
eleverne viser sig bedre at passe til et 
andet niveau.

Brugen af test i det omfang var res-
sourcekrævende, og er siden blevet 
droppet.

I dag sker niveaudelingen på grund-
lag af færre test, lærerens vurdering af 

»Som ledelse skal man ikke fralægge sig ansvaret 
for, hvordan undervisningen foregår og for eksem-
pel satse på niveaudeling, men man skal tilstræbe  
at få en fair proces, når der sker ændringer.«
{ Jørgen Madsen, skoleleder, Dueholmskolen }

det mundtlige standpunkt og elevens 
egen vurdering.

”Holddelingen har nu udgangspunkt 
i den enkelte klasse, så lærerne slipper 
for at få elever, som de ikke kender. 
Eleverne har to timer i fagene engelsk 
og tysk fælles med klassen. I den tred-
je time er de delte. I matematik og fy-
sik har man to timer fælles med klas-
sen og holddeles i andre to timer. Vi 
har også valgt i højere grad at lade det 
være op til det enkelte lærerteam, hvor-
dan holddelingen skal foregå”, siger 
Claus Bo Staudt Hansen.

Den nye måde at dele eleverne på 
fungerer godt, men viceskolelederen 
understreger, at niveaudelingen kan 
blive endnu bedre:

”Vi er slet ikke er i mål endnu. Vi 
skal hele tiden blive bedre til at sætte 
læringsmål for eleverne og bruge disse 
i holddelingen”.

delebørn
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HOLDER FAST  
I DELING
Fagpolitisk modstand har ikke fået Dueholmskolen til at 
droppe at bruge niveaudeling til at skabe bedre resultater.

Dueholmskolen blev i 2011 i Morsø Fol-
keblad og i fagbladet Folkeskolen kritise-
ret af den lokale lærerforening for, at det 
var for svært at skifte niveau i løbet af 
året. Det fik Morsø Kommune til at ind-
skærpe, at skolen løbende skal evaluere, 
om eleverne går på de rigtige hold. 

Lærerkredsen kritiserede også, at 
skolens ledelse ikke lod sig påvirke af 
internationale undersøgelser, der har 
vist, at stærke elever trækker svage 
med op uden selv at blive svækket.

Parallelt med den lokale kritik gik 
Danmarks Lærerforening på banen i 
fagbladet Folkeskolen med en kritik af, 
at Dueholmskolen niveaudelte konse-
kvent. Man fandt, at det var i strid med 
lovgivningen.

Det fik Socialdemokratisk Skolefo-
rum til at spørge daværende Børne- og 

undervisningsminister, Christine 
Antorini, om det er lovligt for skoler 
at dele eleverne efter fagligt niveau.

Svaret var ja.
”Dueholmskolens brug af hold-

dannelse er i overensstemmelse 
med reglerne, herunder bestemmel-
sen om, at eleverne skal undervises 
samlet i deres klasse i den overve-
jende del af undervisningstiden”, 
sagde Christine Antorini til Folke-
skolen.

”Når man kommer i søgelyset 
for at går længere end andre, kan 
der nemt opstå mere modstand, 
men vi fortryder ikke satsningen på 
hold- og niveaudeling”, siger vice-
skolelederen. 

POLITIK

er kloge børn

»Vi spurgte lærerne om 
delingen kunne foregå 
på en mere intelligent 
måde, men holddelingen 
i færdighedsfagene var 
ikke til diskussion og det 
kunne heller ikke æn-
dres, at tre klasser skulle 
danne fire hold. Vi fik en 
fin proces ud af det.«
{ Claus Bo Staudt Hansen, viceskoleleder }

SKOLESKOLEMMMMMMESSEN    SKOLEMESSEN
Din fagmesse for læremidler

ESSEN    ESSEN
2014Centralværkstedet og DGI-huset, Aarhus

Onsdag den 9. og torsdag den 10.  april 
Begge dage 9 -17

SKOLEMESSEN.DK

SKOLEMSKOLE
Begge dage 9 -17

SKOLE
Begge dage 9 -17

Mere end 120 udstillere

og 60 gratis foredrag

Mød
Anders Bondo Christensen
Steen Hildebrandt
Bjarne Reuter
Lars Qvortrup og mange � ere

Program og tilmelding:
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digital…   { tekst: Aslak Gottlieb / foto: Lars Bech }

 D et går ikke over, det 
der IT, og vi kan ikke 
bare lægge opgaven i 
elevernes egne hæn-
der. Skoleleder Morten 
Biering hæver øjenbry-

nene og rynker panden. I hans verden 
er der ingen vej udenom. Medarbejder-
ne skal selv kunne mestre teknologien 
for at kunne udvikle didaktikken og 
dermed bruge it som det forandrings-
redskab, det er udset til at være.

”Det bliver snarere optræden end 
undervisning, hvis ikke du selv mestrer 
it. Ellers bliver du utryg. Virker det nu? 
Eleverne er specialister, men på få, ud-
valgte områder som spil og Facebook. 
De vælger ikke nødvendigvis det værk-
tøj, de lærer mest af”.

Derfor har Morten Biering som den 
bløde opstart på et to-årigt udviklings-
projekt udleveret spritnye tablet-pc’er  
til alle medarbejderne. Tablet-pc’en 
skal de lege med og undersøge – ’finde 
ud af, hvad den kan’. Det kan lyde næ-
sten Summerhill’sk. Ja, for mange vel 
også forbavsende i en resultatorienteret 
tidsalder med skarpe krav til dokumen-
tationen. Er strategien ikke for løs? 

”Forleden opdagede jeg, at en en-
kelt lærer ikke havde pakket sin tablet 
ud endnu. Der blev jeg godt nok lidt 
overrasket. Men ellers er medarbejder-

   Du skal selv 
kunne IT

Nej, eleverne er ikke bedre end os til it. Og ja, du skal selv kunne noget med it, 

hvis du forventer det samme af dine medarbejdere. Skoleleder Morten Biering, 

Sydhavnens Skole fortæller, hvordan hans medarbejdere via leg og videndeling 

bliver bedre til it. Men ikke uden, at han selv og medledelsen går forrest.

ne begyndt at hive i os for at få mere 
udstyr. De bliver frustrerede, hvis net-
tet er nede eller tablet-pc’en skal til 
reparation. Det er jo tegn på, at de har 
taget opgaven til sig”.

Morten Biering deltager som ca. 
100 andre skoleledere fra hele landet i 
i netværket for digital forandringsledel-
se, som Skolelederforeningen har sat i 
gang sammen med Kl og UVM/Uni-C.

Tager egen medicin 
For at lykkes med medarbejderes moti-
vation går Morten Biering og ledelsen 
selv i front. Der er ingen vej uden om, 
fastslår han. Det er ikke nok at have en 

teoretisk viden om, hvad it er for et 
redskab.

”It-niveauet omkring os er forbav-
sende lavt. Både i forvaltningen og på 
uddannelsesinstitutionerne oplever jeg 
gang på gang, at de mest basale digita-
le kompetencer ikke er i orden. Det 
nytter ikke. De som vil have andre til  
at kunne noget med it, skal selv gå i 
front. Vi prøver derfor at tage vores 
egen medicin så at sige for at hæve ni-
veauet”.

På Sydhavnens Skole var tablet-
pc’en som teknologisk enhed ny for 
alle, og dermed etableres som ud-
gangspunkt et fællesskab om lærin-

Ingen smutvej 

inspiration

3 gode råd fra Morten Biering til digital forandringsledelse:

›   Gå som leder linen fuldt ud og brug selv it synligt til dagligt
›   Tænk bredt i personalegruppen, så projektet ikke bliver båret af 

ildsjælene. Dermed brænder ildsjælene ikke ud og ejerskabet bliver 
større.

›   Giv tid til en forsøgsfase, hvor medarbejderne selv befinder sig i 
laboratoriet
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   Du skal selv 
kunne IT

…forandring

»Som ledere kommer vi automatisk til 
at gå ind i didaktikken og forholde os 
til både indhold og metode.«
{ Morten Biering, skoleleder, Sydhavnens Skole }
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gen. Ifølge Morten Biering var dette en 
fordel og et window of opportunity for 
at agere synligt som ledelse og tage af 
egen medicin.

”Tablet-pc’en var et helt nyt device, 
som ingen af os kendte på forhånd. Vi 
startede sammen fra nul, men det ville 
klinge hult, hvis vi som ledelse ikke 
med et smil selv gik forrest. Jeg har 

tablet-pc’en med mig så meget som 
muligt. For eksempel understøtter vi 
møderne med OneNote i skyen (Office-
program som deltagerne kan skrive i 
samtidigt fra hver deres device, red.). 
Et rigtig godt eksempel på et digitalt 
redskab, som går ind og ændrer på en 
gammel praksis med én aktiv referent 
ved møder”. 

Viden- og kompetencedelingen om-
kring tablet-pc’erne foregår på Sydhav-
nens Skole både formelt og uformelt. På 
Intra deler man ’tips og tricks’ og på læ-
rerværelset flasher man nye apps og op-
dagelser for hinanden. Også her forsø-
ger Morten Biering selv at være synlig 
og aktiv.

”Det handler om alt fra apps, som 
er designet til undervisning og så hyg-
gepejsen på den interaktive tavle som 
nogen pludselig ’har tændt’ på lærer-
værelset en mørk november-morgen. 
Som ledelse må vi puste med, for at få 
ilden til at blusse. Det gælder også på 
det jordnære plan med udveksling af 
gode råd, problemløsning og idéer”, 
siger han. 

Rammen for paradigmeskift
Morten Biering lader til at være en 
mand, som skynder sig langsomt. En 
del af ledelsesfilosofien bag hans digita-
le forandringsprojekt indbefatter, at ’der 
skal etableres en narrativ ramme’, en 
fælles fortælling blandt medarbejderne. 
Den manøvre sker ikke over night.

”Efterhånden er tablet-pc’en blevet 
et fælles tredje, vi taler med hinanden 
om. En opbyggelig ting. Men der kom-
mer til at gå flere år, før vi opfatter den 
som vores digitale tavle og kridt. Itale-
sættelsen og samtalerummet er blot før-
ste skridt på vejen. Det er jo et kulturelt 
paradigmeskift, vi har taget hul på”.

Hvordan man skaber et kulturelt pa-
radigmeskift med so ein ding som det 
primære redskab, har Morten Biering 

også svar på. I udviklingsplanen for det 
digitale forandringsprojekt er det eks-
plicit beskrevet, at didaktikken først 
bliver koblet på hen ad vejen. Måske 
spiller hans egen fortid som it-vejleder 
en rolle her.

”Jeg ved jo, at it kan gøre hverda-
gen både sjovere, nemmere og mere 
kommunikativ. Det skal være udgangs-
punktet for vores fælles fortælling, når 
vi tager hul på didaktikken. Nogle med-
arbejdere er allerede begyndt på det af 
sig selv, men jeg skubber først på, når 
vi går i gang med den pædagogiske 
planlægning af næste skoleår”. 

For når årsplanerne skal udarbejdes, 
håber Morten Biering at paradigmeskif-
tet bliver tydeligt. It skal indgå i alle 
årsplanerne, som ikke længere skal 
være aktivitetsplaner, men oversigter 
med mål for undervisningen.

”Vi skal ikke længere arbejde med 
temaer i årsplanen, men med målbe-
skrivelser. Det bliver den store omvælt-
ning. Herunder skal det fremgå, hvor-
dan it skal bruges som redskab til at nå 
de konkrete mål. Som ledere kommer vi 
automatisk til at gå ind i didaktikken og 
forholde os til både indhold og metode”.

It-vejledere i ny rolle som  
laboratorieledere
Skolen i Sydhavnen er en skole, der 
stadig er under opførsel som maritim 
profilskole i Københavns Kommune. 
Byggeriet giver anledning til at gentæn-
ke skolens grundlæggende pædagogi-
ske infrastruktur. Skolen opererer ikke 
med et skolebibliotek eller læringscen-
ter, men med et laboratorium for læring 
og dannelse.

”Det er en arbejdstitel som fortæl-
ler, hvor vi er på vej hen. It-vejlederne 
bliver ’laboratorieledere’, som skal sæt-
te forsøgene i gang, mens faglærerne 
som eksperter på deres område skal 
formulere didaktikken”. 

fakta

DFL-ledernetværk

1-2 skoleledere fra hver 
kommune mødes i  regionale 
netværksgrupper frem til 
udgangen af i år. Netværket 
er faciliteret af Skoleleder-
foreningen i samarbejde med 
ministeriet og KL.
 
Formålet er at udvikle og støtte 
skoleledernes ansvar for den di-
gitale omstilling af folkeskolen 
og arbejde med at identificere, 
afprøve og udbrede initiativer 
og værktøjer, som understøtter 
en forbedret anvendelse af it i
undervisningen.
 
På sitet digitalforandrings-
ledelse.dk, på ’skolebordet’ og 
et elektronisk evaluerings-
værktøj ’skolementor’, tilbydes 
projektdeltagerne deling af 
viden, planlægning mv.
 
 

digital…   

»Det bliver snarere optræden end undervisning, 
hvis ikke du selv mestrer it. Ellers bliver du utryg. 
Virker det nu?«
{ Morten Biering, skoleleder, Sydhavnens Skole }



…forandring
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Der er til laboratoriet allerede ind-
købt digitale lupper og store touch-
skærme. Mere grej, iPads og forskellige 
devices, følger. Udviklingen af labora-
toriet går på tværs af faggrupper og 
indbefatter medarbejderne i KKFO’en 
(den kommunale fritidsordning, red.).

”Vi har nogle nørdede pædagogmed-
hjælpere som selv er digitale indfødte. 
De har den naturlige undersøgende til-
gang til udstyret og fantasien til at se, 
hvordan det kan bruges sammen med 
børnene. Det tegner til at blive et om-
råde, hvor der kan etableres et godt 
samarbejde. Hvert fagudvalg burde 
have sin egen nørd på den ene eller 
den anden måde”.

Sand myte om digitale indfødte
Morten Biering synes at tale med to 
tunger, når samtalen drejer sig om 
netop de digitale indfødte. Han ind-
ledte interviewet med at fastslå, at læ-
rerne ikke kan falde tilbage på myten 
om, at ’eleverne kan det hele i forve-
jen’. Omvendt vender han tilbage til 
fænomenet mediepatruljer som et po-

fakta

Hvad er en tablet-pc?

En tablet-pc fungerer som en 
tablet der også kan bruges 
som almindelig pc. Tastatur 
kan tilsluttes direkte, så 
tabletten omdannes til en 
slags netbook. Via en docking 
station kan man også bruge 
tabletten med stor skærm, 
tastatur, printer og mus eller 
slutte den til projektoren.

Sydhavnens Skole har købt 
tablet-pc’er af mærket 
Lenovo med styresystemet 
Windows 8.

tentielt vigtigt bidrag til forandrings-
processen. 

”Elevpatruljer med høje it-kompe-
tencer som hjælper andre og løfter hele 
skolens niveau, ser jeg som et godt bud 
på de et af de understøttende systemer 
vi skal udvikle i skolereformen. Her kan 
vi for alvor indfri den nørdede pæda-
gogmedhjælpers potentiale og bygge 
nogle stærke teams”.

Men Morten Biering holder fast i sin 
pointe med, at man som leder godt kan 
forlange at lærerne skal kunne selv og 
ikke bero på elevernes eller andres 
kompetencer:

”Så svært er it jo altså heller ikke, 
men det kræver at lærerne bruger no-
get tid på at komme i gang”. 

Tid til at lege med den nye teknolo-
gi, har medarbejderne på Sydhavnens 
Skole fået. Ifølge Morten Biering, be-
gynder eleverne at mærke effekten i 
skoleåret 2014-15. Selv den nyeste og 
hurtigste teknologi udgør ikke det fix, 
som i løbet af kort tid udløser foran-
dringsprocesser endsige paradigme-
skifter”. 

www.flexmodul.dk
SE VORES LØSNINGER I MODULBYGGERI

Flex Modul A/S leverer løsningen som midlertidig eller 
permanent byggeri.

Leje over 36 mdr. 
Lejepris pr. måned:             kr. 19.900 excl. moms

Etableringsomkostninger (Vejle)
• transport
• opklodsning
• montage/tilslutning*
I alt           kr. 149.000 excl. moms

Køb (Vejle)
Købspris incl. etablering: kr. 1.349.000 excl.moms

Kontakt os på 9744 2333 eller salg@fl exmodul.dk

Bygningen opfylder 
kravene til BR2015
Incl. 

• ventilationssystem
• varmepumpe

Bestil nu og få leveret 
bygningen indfl ytnings-
klar inden det nye 
skoleår.

*Der er afsat kr. 40.000 
til kloak og tilslutning. 

Forberedelseslokaler til lærerne
levering inden nyt skoleår
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 eller mistillid

 D enhver ordentlig leders store ønske er til alle tider 
at have den rigtige handlekraft i tilstrækkelige 
mængder.

Kravet om øget dokumentation i form af elevpla-
ner og kvalitetsrapporter opleves ved første møde af 
alle skoler som sådan et frustrerende indgreb, som 

eksterne myndigheders styringstiltag. Det viser Team Arbejdslivs 
store projekt ”Engagement eller mistillid – håndtering af dokumen-
tationskrav i folkeskolen”. 

Den afsluttende rapport viser også, at skolernes håndtering her-
efter hurtigt deler sig i to: De, der anerkender kravet og arbejder 
konstruktivt med implementeringen og de, der lader armene forblive 
over kors og vedbliver at se opgaven som et isoleret nødvendigt 
onde.

Når det giver mening
Projektet, der bygger på forløb fra syv skoler i henholdsvis Faxe og 
Københavns Kommune, tog udgangspunkt i, at de evindelige krav 
om dokumentation og registrering kan føre til stress, lavt selvværd 
og mindre motivation for lærerne, fordi de kan opleves som ud-

NÅR MENINGEN 
  ER GOD, ER 
   FORANDRINGEN 
             FRYD

Udfordringen med øgede dokumentationskrav løses bedst, når 

opgaven er meningsfuld. Simpel logik, men ikke nødvendigvis 

simpel praktik, viser ny rapport. Skolelederforeningen opfor-

drer til at tage ansvar og skabe konstruktiv kultur.

  mest om skoleledelse 43



  nummer 01 / januar 201444

tryk for mistillid og devaluere den pri-
mære funktion som underviser. For-
målet var specifikt at undersøge sam-
menhængen mellem skolernes sociale 
kapital og håndteringen af de øgede 
krav. 

Behovet for kontrol afvises ikke af 
lærere og skoleledere, hedder det i en 
artikel om projektet på arbejdsmiljovi-
den.dk. Men kontrollen opfattes som 
problematisk og meningsløs, hvis den 
alene bygger på at skulle sammenligne 
sig med andre eller med på forhånd fast-
lagte mål. Derimod opleves den type af 
kontrol, der handler om processen eller 
den indsats, der leder frem til resultatet, 
som noget, der fremmer den faglige ind-
sigt og udførelsen af kerneopgaven. 

Arbejdsmiljøforsker Karen Albert-
sen, der er med i arbejdsgruppen bag 
projektet, supplerer:

”Det er afgørende, at nye krav som 
elevplaner ikke opleves som ren doku-
mentation, men som et udviklingsværk-
tøj, der kan støtte realiseringen af den 
enkelte elevs potentiale. Altså noget 
som kan anvendes af både lærer, foræl-
dre, elev og skoleleder”.

For at kravet om dokumentation skal 
blive så frydefuld, som den joviale ven-
ding lover, al forandring er, skal der alt-
så følge et udbytte med. Det giver god 
mening, mener Skolelederforeningens 
næstformand Claus Hjortdal:

”Ved enhver forandringsproces og 
dermed også udefrakommende strategi-
er er det afgørende, hvordan der omsæt-
tes til handling. Føler man sig truet eller 
styrket, mistroet eller betroet. Skole-
lederens rolle er at omsætte kravet til en 
meningsfuld indsats. Det er rimelig sim-
pel logik, men ikke desto mindre ofte  
en udfordring. Det handler om, at skole-
lederen sammen med lærerne skaber 
den rette kultur på skolen. Det er ofte 
en selvforstærkende proces; hvis der er 
en positiv og konstruktiv tilgang, bliver 
kulturen også positiv og konstruktiv”.

Claus Hjortdal er også klar med op-
fordringer til, hvordan sådan en kultur 
kan skabes.

”Det gøres i hvert fald ikke ved at 
fastholde, at det er noget udefrakom-
mende, noget de andre siger, vi skal. 
At acceptere laveste fællesnævner er 
faktisk værre end den totale afvisning. 
Det fordærver kulturen og fastholder 
personalets opfattelse af, at tiltaget er 
meningsløst. I stedet skal man tage an-
svaret på sig og arbejde sig ind på det 
positive i tiltaget, bryde det ned i min-
dre dele og eventuelt lave projekter 
som forsøgsordninger med udvalgte 
ressourcestærke personaler”.

Feedback, tak
Projekt ”Engagement eller mistillid – 
håndtering af dokumentationskrav i fol-
keskolen” undersøger også de omstrid-
te kvalitetsrapporter. Flere skoleledere 
oplever som udgangspunkt kvalitets-
rapporten som krænkende og som ud-
tryk for manglende respekt for deres 
evne til at lede skolen på ansvarlig vis, 
fremgår det. Rapportens opsamling 
fastslår, at transformeringen af kvali-
tetsrapporten fra et topstyringskrav til 
en dialogramme er meget træg - i sær-
deleshed i forhold til elevplanerne.

”Der er klart mulighed for udvikling, 
særligt af, hvordan kvalitetsrapporten 
udformes og hvordan forvaltningerne 
håndterer den”, siger Karen Albertsen.

”Kommunerne har i vid udstrækning 
lagt det ud til skolerne og dermed skole-
lederne at levere en stor mængde infor-
mation til udarbejdelse af rapporten. 
Det har mange steder udløst stor kritik, 
idet skolelederne oplever, at de bare 
indsamler en masse data, som bliver 
brugt til at sammenligne usammenlig-
nelige forhold og opstille forudbestem-
te forskruede parametre”.

Som ved elevplanerne er det afgø-
rende for motivationen, at skolelederen 
oplever, at arbejdet i mindre grad er en 

»Ved enhver forandringsproces er det afgørende 
at omsætte til handling. Man må tage ansvaret på 
sig og arbejde sig positivt ind, bryde ned i dele og 
eventuelt lave projekter som forsøgsordninger med 
udvalgte ressourcestærke personaler.«
{ Claus Hjortdal, næstformand, Skolelederforeningen }

fakta

Team Arbejdsliv afsluttede i 
2012 projektet: ”Engagement 
eller Mistillid”. 

Projektet der var støttet af 
Arbejdsmiljø forsknings-
fondet, omfattede skolefor-
valtningerne i to kommuner 
og interview med skolele-
dere og lære på 7 skoler. 

Projektet behandler lederens 
håndtering af dokumenta-
tionskrav. Både i forhold til 
skolelederen selv og i forhold 
til de ansatte lærere.

Læs mere på 
www.teamarbejdsliv.dk 

engagement
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»Der er klart mulighed for udvikling, særligt af 
hvordan kvalitetsrapporten udformes og hvordan 
forvaltningerne håndterer den.«
{ Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker, PhD }
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fakta

Skolelederforeningens redskab ”Kvali-
tetsrapporten som ledelsesværktøj” kan 
støtte og inspirere skolernes arbejde med 
den kommunale kvalitetsrapport. 

kontrolinstans og i højere grad et ud-
viklingsværktøj, forklarer Karen Albert-
sen. Eller som der står i den afslutten-
de rapport:

”Hvis kontrollen er baseret på feed-
back, klare krav og tydelige handlinger 
kan den faktisk medvirke til at udvikle 
samarbejdet mellem den kontrolleren-
de instans og den kontrollerede, i dette 
tilfælde skolen og forvaltningen”.

Skolelederforeningen har gennem 
længere tid haft fokus på udfordringen, 
forklarer Claus Hjortdal.

”Det er vigtigt, at gøre arbejdet med 
kvalitetsrapporten til et konstruktivt 
redskab. Frem for alt skal vi i retning 
af, at det store arbejde kommer tilbage 
til skolerne i form af brugbar feed-
back”, lyder det fra foreningens næst-
formand, hvilket klinger fi nt sammen 
med rapportens konklusion.

“Kontrol, der opleves positivt, base-
res på feedback af forhold, der beskri-
ver sammenhængen mellem, det man 
har valgt at gøre for at opfylde målene, 
og det resultat man har opnået. En 
feedback, der kan være udgangspunkt 
for en dialog om justeringer og den 

ledelses
værktøj

kvalitetsrapporten som

Fra arbejdsopgave

til arbejdsredskab

fremtidige retning. Der skal således 
være et element af læring, og et ønske 
om udvikling bag kontrollen”.

Slutteligt kan det nævnes, at Skole-
lederforeningen deltager i et udvalg un-
der Undervisningsministeriet, der arbej-
der på en ny version af kvalitetsrapporten 
afstemt til den nye skolereform. 

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.07 DEC. 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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er magten

Fahrenheit 409
AArhuS-AftAle dæmper ilden

 årsmødet      politik       indretning       reform       klumme       nye titler     denne gang

tWin 
PeaKs

ESKE OG RANE WILLERSLEV   Hvis man ikke  

kan forføre folk gennem overtalelse og  

entusiasme skal man ikke være leder.

overgreb
grande finale
mit nye job

{ NR.07 DEC. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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thi vores
er magten

Fahrenheit 409
AArhuS-AftAftAft le dæmper ilden

denne gang

tWin
PeaKsKsK

ESKE OG RANE WILLERSLEV Hvis man ikke 

kan forføre folk gennem overtalelse og 

entusiasme skal man ikke være leder.

overgreb
grande finale
mit nye job

{ NR.04 JUNI 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      ledelse         forening         medlemsmøder         klumme         annoncer     
denne gang

skoleledere  
friholdes  
for konflikt-
kontingent

{ NR.04 JUNI 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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denne gang

skoleledere 
friholdes 
for konflikt-
kontingent

effektiv  
læring
EmpiriSkE 
mavEpuStErE

man skal 
kende 
sin bane

KaReN ellemaNN   erkender at det  

kan ende med politisk nederlag hvis  

man ikke kender banen man spiller på.

mødekultur
Selvstændighed
Fransk skole

{ NR.06 OKT. 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      årsmøde        politik         indretning         reform         klumme         robotter     
denne gang

{ NR.06 OKT. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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denne gang

Skolen 
   er min 
 verden

LIA SANDFELD   Sætter klare 

 pædagogiske mål. Selvrefleksion  

giver overskud på elevernes  

læring og skolens bundlinje.

mellemspil
ny hjemmeside

afkobling

folkeskole
sfo/fritid
reform

tørstegt
valgflæsk

{ NR.03 APRIL 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      forandring         IT         facebook         stillinger         klumme         debat   
denne gang

konflikt
Hvor Står  
foreningen?

Ven mere
end kriger

SveNd-aRNe vaNg   det  

betaler sig aldrig at være en  

dårlig personaleleder
Mellemspil
repræsentantskabsmøde
Sygeundervisning

medie-hype
mobning på
nethinden

{ NR.03 APRIL 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.05 AUG. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.05 AUG. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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      årsmøde         it-didaktik         forandringsledelse         bøger         stillinger     
denne gang

Styrk
Sproget
LederroLLe i 
forandring

HeNRik StubkjæR   Nødhjælps- 

general sorterer dåser og redder  

verden... et pant ad gangen

nyt skoleår
færre ledere
ny chef

Ønske:
Alle unge 
under et uu

{ NR.02 MARTS 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      debat         udland         portræt         dagbog         klumme         OK ’13   denne gang

{ NR.02 MARTS 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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denne gang

ro til
udvikling

ANNe VANg   Dræbende for skolerne  

med økonomisk og pædagogisk  

zig-zag-kurs fra politikerne

Tilsynsansvar
Ledelsesværktøjer
Nye bøger

skyd den
hellige ko –
metodefrihed
på sigtekornet

skoleledere
mellem
reformmøde 
og blinde høns
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få det bedste…   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Jens Nielsen }

 L ige uden for den vest-
sjællandske købstad Ka-
lundborg i kommunen af 
samme navn ligger for-
stadskvarteret Nyrup med 
60’er parcelhuse og pæne 

haver. Tæt på et sommerhusområde i 
naturskønne omgivelser. Alt er idyllisk, 
sådan da.

Der er et sølvbryllupskvarter, hvor folk 
tøver med at sælge, indtil husene atter 
nærmer sig niveauet fra før finanskrisen. 
Det giver – parret med den generelle 
afvandring fra land mod by – et falden-
de børnetal, hvilket naturligvis smitter 
af på omegnens skoler. Og om kommu-
nens skolestruktur af den grund kom-
mer i spil, det ved kun de nytiltrådte 
kommunalpolitikere i Kalundborg.

 Stærkest blæser forandringens vin-
de på selve skolerne, hvor forberedel-
sen af skolereformen og de nye rammer 
for arbejdets tilrettelæggelse står på 
dagsordenen.  Plenum har i den forbin-
delse besøgt Nyrupskolen, der med sine 
424 elever og 58 ansatte er kvarterets 
stolte kommunale skoletilbud. I en 

1. august 2014
Som bekendt markerer datoen ikrafttrædelsen af skolereformen og lov 409, begge 

dele med et nyt ledelsesrum og muligheder for at starte en ny epoke for folkeskolen

rundbordssamtale med ledelsesteamet 
skal vi tale om ledelsen af processen.

Godt begyndt, er halvt…
Som bekendt har alt hvad der kan kry-
be og gå af skoleledere i landet været 
på tredages KL-camps. Herudover ar-
bejder ledelserne i mange kommuner 
sammen om planlægningen af det nye 
skoleår. Således har også Kalundborg 
kommune for nylig afholdt en temadag 
for alle ledelsesteam.

Her har man bl.a. brugt Skolelederfor-
eningens værktøj ”Kom godt i gang…”, 
der sætter fokus på de overvejelser, 
skoleledelserne kan gøre sig i forbin-
delse med den forestående opgave (se 
side 51). 

”Arbejdet med materialet har givet 
os overblik over, hvilke udfordringer vi 
står over for, og hvad vi kan gøre for at 
nå dertil Reformen er en gevaldig kul-
turændring. Ikke mindst, når byrådet 
som os har besluttet, at al arbejdstid 
skal lægges på skolen, og det stiller 
store krav til os ledere. Jeg synes dog, 
at vi allerede er fint på vej”, siger skole-

leder på Nyrupskolen, John Saxild-
Hansen.

En vurdering, de øvrige medlemmer 
af lederteamet, administrativ leder Li-
nette Rønne Johansen, viceskoleleder 
Mette Lykkebo Thomsen og SFO-leder i 
Dorthe Bergmann, kan tilslutte sig. Ja, 
de kalder processen både udfordrende 
og spændende. 

”Lærere er jo kulturelt præget af 
autonomi i deres arbejde, og nogle er i 
tvivl om, hvordan de kan levere kvalitet 
under de nye forhold, hvor hver lærer i 
gennemsnit skal undervise to klokketi-
mer mere. Men jeg hører, at det ikke er 
tiden og at være fuldt til stede på 
skolen, der vækker bekymring. Det 
handler at undgå det grænseløse arbej-
de og ønsket om at kunne levere en 
velforberedt og god undervisning”, for-
tæller John Saxild-Hansen i hvis kom-
mune, man har valgt ikke at indgå no-
gen lokalaftale.

Ledelsen rykker sammen 
Der snakkes om ledelseskraft disse ti-
der. Også på Nyrupskolen, hvor teamet 

»Med de nye opgaver og kompetencer kan man 
sige, at vi både i ledelsen og medarbejderstaben 
stiger i graderne – og at det sker gradvist.«
{ John Saxild-Hansen, skoleleder, Nyrupskolen, Kalundborg }



  mest om skoleledelse 47

…ud af det

har taget deres roller op til vurdering 
for at sikre deres 100 % fælles fikse-
ring på at forfølge hovedmålene med 
reformen. Nemlig at skabe en stærk 
faglig folkeskole med en længere, mere 
varieret skoledag, hvor alle elever bliver 
udfordret på deres evner, og hvor alle 
har lige muligheder for at lykkes. 

Ledelsesteamet har været præget af 
godt teamwork, og alligevel rykker de 
endnu tættere sammen. Bl.a. har de 

1. august 2014

fokus på, at selv om rollen som øverste 
skoleleder nok forandrer sig, så kan 
især de andre mellemledere i teamet 
mærke, at deres roller som ledere får  
et anderledes sigte.

”Det sker på flere planer. Dels skal 
vi som ledelse skabe øget rum for den 
faglige-didaktiske refleksion. Vi skal 
tættere på undervisningen og give feed-
back for at møde kravene i reformen. 
Dels får samarbejdet mellem pædago-

ger og lærere på skolen et andet om-
fang, som vi ledelsesmæssigt skal være 
parat til at understøtte”, pointerer Met-
te Lykkebo Thomsen, Dorthe Bergman 
og Linette Rønne Johansen.

Rød, gul og orange
Teamet har ikke en universalopskrift på, 
hvordan alt vil falde på plads, men har 
valgt at arbejde ud fra et Gantt-kort, da 
de synes det giver et godt overblik 

»Vi får en ny skole, som vi skal lede på en ny 
måde, men frem for alt sådan, at alle fortsat vil 
glæde sig til at skulle på arbejde!«
{ Dorthe Bergmann, SFO-leder, Nyrupskolen, Kalundborg }
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»Vi står midt i at skabe en helt ny arbejdsplads, 
hvor rigtig mange ting endnu ikke er afklaret,  
hvilket bl.a.  gælder vores økonomi…«
{ Linette Rønne Johansen, adm. leder, Nyrupskolen, Kalundborg }

få det bedste… 

OBS

Inspiration i øvrigt 

Besøg ministeriets hjem-
meside om skolereformen > 
uvm.dk/dennyefolkeskole

KL har også lavet et inspira-
tions site, se kl.dk > folke-
skolereformen

Se BAR U&F materialet se 
www.arbejdsmiljoweb.dk/
relationer

Det nye, nationale UVM-
korps af lærings- og ledel-
seskonsulenter, der skal 
ruste skolerne og ledelserne 
med at implementere skole-
reformen starter også op nu

over de processer der skal tilrettelæg-
ges. Reformens nyskabelser, ændring-
erne af skoledagen og arbejdstilrette-
læggelsen angribes systematisk og 
pragmatisk. 

”Vi har søgt at indkredse og beskri-
ve de mange opgaver, der skal løses, 
og forandringer, der skal gennemføres 
og markeret dem med rød, gul og 
orange. Det er henholdsvis, hvor pri-
mært vi i ledelsen skal finde den røde 
tråd og skal vise vejen, mens de gule 
dækker over fælles opgaver og ansvar, 
og de orange, hvor medarbejderne selv 
møder udfordringerne”, siger John  
Saxild-Hansen.

Foruden at have fået farvekoder er 
alle 50-75 små som store udfordrin-
ger, der er beskrevet, blevet plottet i 
kalenderen det næste halvår med an-
givelse af, hvornår dette og hint skal 
være klar. Det er i sandhed et stort 
regneark, og det bliver et travlt forår. 
Ikke mindst for ledelsen, da langt de 
fleste opgaver er markeret med rødt. 

Ledelsesteamet oplever, at det, 
hvor vi nærmer sig det nye skoleår, er 
klart for alle, at reformen og de nye 
rammer for arbejdstid bliver en reali-
tet, og der er generelt i personalet en 
konstruktiv indstilling. De, der måske 
er mest usikre på fremtiden, er pæda-
gogerne. 

”Som følge af sammensmeltningen 
af undervisning og undervisningsstøt-
tende aktiviteter sker der en delvis 
nedlæggelse af SFO. Frygten går på, 
at nogle pædagoger risikerer at miste 
deres arbejde, og på hvor meget tid 
de, der bliver tilbage, får”, siger SFO-
leder Dorthe Bergmann. Hun og team-
et glæder sig samtidig over, at de to 

faglige organisationer på medarbejder-
siden BUPL og DLF lokalt er i dialog.

 
Skal give mening
Med en stor reform forude, samtidig 
med en ny lov om lærernes arbejdstid, 
kan man frygte at tingene låser sig 
fast. Den bekymring har lederne på  
Nyrupskolen ikke. 

Selv om lærerne på skolen, som så 
mange andre steder i landet, følte sig 
kørt over i forbindelse med arbejdstids-
forhandlingerne, så er de professionelle 
i arbejdet omkring eleverne og deres 
forældre. Men det kræver at ledelsen 
hele tiden er opmærksomme på at pro-
cessen er præget af medindflydelse, 
inddragelse og dialog.

”Som ledelse er vi frem for alt kul-
turbærende, og der er hele tiden et be-
hov for, at vi tager temperaturen blandt 
medarbejderne, hvor er de i forhold til 
de forandringer, der sker med hensyn 
til undervisningen og læringen”, siger 
et samlet ledelsesteam, der har tiltro 
til, at fundamentet på skolen er i orden 
med en række velfungerende medar-
bejderteam, fagteam, pædagogisk ud-
valg, MED-udvalg mv.

”Når vi som ledere skal mere ud på 
gulvet, skal det give mening. Og vi har 
langt fra altid de rette forudsætninger 
for at gå i dialog om faglige spørgsmål. 
Vores ledelsesopgave er derfor mere at 
sparre med medarbejderne om at sætte 
mål og hvordan man vil nå dem, mens 
hvordan undervisningen konkret gen-
nemføres sker i koordination i de team 
og i fora, vi har”, siger John Saxild-
Hansen.

Kultur er vaner siger man, og det 
betyder, at mange ting fungerer fint 
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som de plejer. Men med refor-
men skal fokus fl yttes fra aktivi-
teter til resultater, fra undervis-
ning til læring og fra tid til 
opgaver. Så vanerne skal erstat-
tes af nogle nye, noget ledelsen 
ser optimistisk på:  

”Vi skal kunne omprioritere 
og løse opgaver bedre, og den 
øgede tilstedeværelse vil give 
nye muligheder for medarbejder-
ne. Alle får en personlig plan for 
arbejdstidens placering på sko-
len, det bliver lettere for teame-
ne at mødes og arbejde med 
mål/målformuleringer og plan-
lægge undervisningen sammen”, 
siger viceskoleleder Mette Lyk-
kebo Thomsen. 

Der er nok af udfordringer, 
først og fremmest at motivere 
lærerpersonalet til at indgå i den 
forestående kulturændring og 
skabe overblik over, hvordan ar-
bejdet tilrettelægges efter de 
nye regler. Det handler om at 
fi nde skolens egne løsninger, 
herunder skabe fysiske rammer 
for lærernes tilstedeværelse.  Og 
så handler det selvfølgelig om, 
at udnytte de øgede beføjelser, 
skolelederen har fået. 

Men på Nyrupskolen ser man 
det ikke kun som skolelederens 
ansvar at udforme fremtidens 
skole. Det er en fælles opgave, 
hvor forandringerne skal ske i 
samarbejde og i et ordentligt ar-
bejdsmiljø, hvor der er plads til 
at stille spørgsmål og lufte be-
kymringer.  

»Den omfattende viden om, hvordan børn lærer 
bedst og mest i vores professionelle praksis, vi 
allerede har, vil vi udvikle i de nye rammer.«
{ Mette Lykkebo Thomsen, viceskoleleder, Nyrupskolen, Kalundborg }

…ud af det

Kom godt 
i gang med 
en ny 
folKesKole…

Et værktøj fra Skolelederforeningen August 2013

Indledende ledelsesmæssige refleksioner

Værktøj

Implementering af reform

Som inspiration til arbejdet med at forberede reformen kan Skoleleder-
foreningens værktøj ”Kom godt i gang med en ny folkeskole” med fordel 
benyttes – på kommunalt initiativ, eller hvor den lokale skolelederforening 
er initiativtager.

Værktøjet sætter fokus på overvejelser, skoleledelsen på den enkelte skole 
og i det kommunale skolevæsen kan gøre sig før den nødvendige inddra-
gelse af medarbejdere og samarbejdspartnere. Med andre ord, så ledelsen 
er ”klædt på” til at lede og indgå i drøftelserne.

I en typisk kommune afh oldes et strategimøde med deltagere fra kommu-
nens skole- og klubledelser samt kommunens skoleforvaltning. En konsulent 
fra Skolelederforeningen kan være oplægsholder og procesleder.

Som forberedelse arbejder skoleledelserne fx om ”Skolens faglige niveau og 
målsætninger”, præsenterer data og deres status for hinanden og formule-
rer, hvilke mål de har sat sig med hensyn til den forestående reform.  

Der arbejdes fx også skolevis med at sætte billeder på, hvordan reformen 
kan bruges til forbedre resultaterne, bl.a. hvordan den undervisningsun-
derstøttende undervisning kan tilrettelægges.

En ny kommunalbestyrelses beslutninger 
vedr. lærernes arbejdstid kan naturligvis 
også være et tema. Desuden kan mødet 
indeholde en brainstorm, om de mulighe-
der det giver at have en arbejdsplads, hvor 
alle medarbejdere er til stede 8-16.

Hent værktøjet HER
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vi tager hul på   { tekst: Mathias Baumann og Ditte Frandsen / foto: Scanpix/Iris }

Fremtidens folkeskole stiller store krav til ledelsen, hvilket 

træder tydeligt frem i den kommende skolereform. Men 

hvad kræver det nærmere bestemt af skolelederne – og  

hvori består udfordringerne?  

 U ddannelsesforskeren 
John Hattie har sat 
synlig læring på dags-
ordenen. Men synlig 
ledelse er mindst lige 
så vigtig. Det gælder 

ikke mindst, fordi folkeskolereformen 
står for døren, og skolelederne har fået 
udvidet deres ledelsesrum betydeligt. 
Succesfuld realisering af reformen kræ-
ver, at skolelederne træder i karakter 
og evner at lede, gå i dialog og under-
støtte forandringerne for at få fuldt ud-
bytte af de nye muligheder. Spørgsmå-
let er, hvordan dette kan ske i praksis i 
en travl skolehverdag.

Et tværkommunalt udviklingsprojekt 
om forandringsledelse med 15 skoler og 
fire kommunale forvaltninger Hillerød, 

Nyborg, Ikast-Brande og Aarhus kom-
muner sammen med Skolelederforenin-
gen, Børne- og Kulturchefforeningen og 
Undervisningsministeriet har understre-
get dette. Konklusionen er her, at synlig 
ledelse er afgørende for at lykkes.

Resultatet af udviklingsprojektet 
”Ledelse af inkluderende læringsmiljø-
er” er ikke mindst en række konkrete 
eksempler på, hvordan man generelt 
som skole- og forvaltningsledelse kan 
understøtte forandringsprocesser ved 
hjælp af synlig ledelse. Synlig ledelse i 
form af konsekvent arbejde med værdi-
er og retning, fælles pædagogisk sprog 
og handling, uddelegering af ledelses-
opgaver såvel som personlig tilstedevæ-
relse og autencitet og ikke mindst tyde-
lig og systematisk dialog og refleksion.

FORANDRING 
  KRÆVER 
SYNLIG LEDELSE
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fremtidens folkeskole
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»Det er, når man er ærlig, og lægger det på bordet, 
man har behov for at udvikles på og dermed viser 
sårbarhed, at man kan udvikle sig som leder.«
{ Anders-Peter Østergaard, formand for projektets styregruppe }

Systematisk refleksion  
forandringsledelse
Et af de konkrete redskaber fra projek-
tet, der skal fremhæves her, er de del-
tagende skolers og kommuners arbejde 
med forskellige dialogfora/læringsrum, 
der har understøttet en udpræget grad 
af videndeling om succeser og udfor-
dringer mellem lederne i projektet. 

To læringsrum har været gennem-
gående. Det ene har været Sparrings-
rum, der har rammesat en løbende 
dialog mellem skoleleder og forvalt-
ning. Det andet har været Udfordrings-
rum, der har rammesat dialogen mel-
lem skolelederne på tværs af skoler i 
kommunen. Projektskolernes ledelses-
team er her blevet sat sammen med 
ledelsen fra en anden skole uden for 
projektet med henblik på at få feed-
back og inspiration, og samtidig blive 
udfordret på de valg, man som ledelse 
har truffet.

Kendetegnene for begge dialogfora 
er, at der har været tale om en klar og 
tydelig rammesætning og systematik 
både af indhold og gennemførelse. I 
forlængelse heraf har nogle forvaltnin-
ger i projektet valgt at gå aktivt ind og 
facilitere møderne ud fra faste samta-
leskabeloner. 

De to typer af læringsrum har været 
planlagt et år i forvejen, og har derfor 
krævet klar prioritering fra både skoler 
og forvaltnings side. Samtidig har den 
klare mødestruktur og rammesætning 
understøttet en systematisk refleksion 
om pædagogik og indhold. Og det er 
noget skolelederne er glade for, ikke 
mindst i betragtning af, at det er en 
udfordring at få skabt rum til den re-
flekterede dialog i en travl hverdag. 

fakta

Eksempler på  
projekterfaringer

Ledelsestiltag til at un-
derstøtte forandringer i 
folkeskolen:

›   Værdier og retning 
Tydelige værdier og visioner 
kan mindske belastningen 
ved forandringsprocesser 
og skabe en rød tråd i det 
pædagogiske arbejde. 

›   Uddelegering og roller
Uddelegering af ledelsesop-
gaver til ressourcepersoner 
er en fordel (og nødven-
dighed), da de som foran-
dringsagenter tættere på 
kerneopgaven kan under-
støtte implementering af ny 
pædagogisk praksis. 

›  Systematisk refleksion  
Bevidst prioritering og 
rammesætning af rum for 
løbende dialog understøtter 
forandringsprocesser, ikke 
mindst fordi det kan hjælpe 
med til at fastholde fokus 
på pædagogik og indhold og 
ikke kun på drift og plan-
lægning. 

”Strategisk ledelse har jeg ofte kun 
tid til, inden jeg går i seng og i weeken-
den. Det, at refleksionsrummene kalen-
derfastsættes og styres, er derfor utroligt 
vigtigt. Det har presset os til at holde fast 
i refleksionen over den ønskede foran-
dring, så det hele ikke går over i drift”, 
siger en af deltagende skoleleder, Søren 
Skals fra Hillerødsholmskolen. 

Undersøgelser og forskning har vist, 
at teamsamarbejde blandt lærerne har 
en gavnlig effekt og kan understøtte 
øget læring hos eleverne. Tilsvarende er 
der meget, der tyder på, at ’teamsam-
arbejde’ blandt skolelederne i eller på 
tværs af kommuner er særdeles gavn-
ligt, når man arbejder med udvikling og 
forandring. Et teamsamarbejde hvor 
også forvaltningen spiller en aktiv rolle. 

Formanden for projektets styregrup-
pe, børne- og kulturdirektør i Hillerød 
Kommune Anders-Peter Østergaard, 
beskriver det på følgende måde:

”Det handler om, at vi som ledere i 
både skoler og forvaltning er tydelige 
på, hvad vi vil, og hvorfor det er, vi vil 
det her”, siger Anders-Peter Østergaard 
og peger på, at dette kræver dialog og 
tillid mellem de kommunale skolelede-
re, og som andre vigtige resultatet 
kommer dette ved hårdt arbejde og 
træning, der sagtens kan være sjovt:

”Tillid opstår ikke ved, at man sid-
der og pleaser hinanden, men derimod 
ved at man går ud, hvor man ikke kan 
bunde og udfordrer hinanden med re-
spekt”. 

En vigtig erkendelse i projektet er, 
at forandringsprocesser kræver en ved-
varende interesse og understøttelse. 
Ikke bare fra skoleledelsens side i for-
hold til medarbejdere, men i lige så høj 
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fremtidens folkeskole

Ledelse af inkluderende  
læringsmiljøer 

Udviklingsprojektet er et projekt under Vi-
denscenter for Velfærdsledelse, har været i 
gang siden 2011 og havde oprindeligt fokus på 
Inkluderende læringsmiljøer. 

Undervejs blev det klart for de fire kommuner og 
styregruppen, at erfaringerne kan bruges i en 
langt bredere kontekst. Ikke mindst set i lyset af at 
alle skoler i Danmark nu står overfor at realisere 
og i praksis implementere den kommende reform 
af folkeskolen. Erfaringsopsamlingen har derfor 
fået titlen: Ledelse af forandringsprocesser. 

Erfaringerne er indsamlet af Rambøll Manage-
ment og blev for nylig fremlagt og diskuteret på 
afslutningskonferencen Ledelse af fremtidens 
folkeskole i Odense, hvor undervisningsminister 
Christine Antorini, skoleledere og forvaltninger 
og andre interesserede var samlet.

Læs hele Rambølls erfaringsopsamling fra  
projektet , hvor du også finder redskabsbeskrivel-
ser til sparringsrum og ud fordringsrum, på: 

www.velfaerdsledelse.dk > projekter > 
ledelseafinkluderendelaeringsmiljoeer

Styregruppen for projektet: 
Direktør Anders-Peter Østergaard,  
Hillerød Kommune (formand)
Direktør Hans Jørn Laursen,  
Ikast-Brande Kommune
Skolechef Jan Hermansen,  
Nyborg Kommune
Børn- og Ungechef Ole Kiil Jacobsen,  
Aarhus Kommune
Anders Balle, formand for  
Skolelederforeningen
Flemming Olsen, formand for  
Børne- og Kulturchefforeningen
Anja Ougaard, chefkonsulent i  
Undervisningsministeriet

Yderligere oplysninger om projektet fås ved hen-
vendelse til: Inklusionskonsulent og projektleder
Berthe Kranich, Skoleafdelingen Hillerød Kom-
mune, bekr@hillerod.dk

faktagrad fra forvaltningens side i forhold til skoleledelsen. 
Og ikke kun med fokus på drift men også med fokus på 
pædagogik og indhold. De systematiske refleksioner har 
i høj grad understøttet dette. 

Mange veje til samme mål
Sparrings- og Udfordringsrummene har været to af flere 
redskaber til at få skabt de ønskede forandringer, som de 
deltagende skoler og kommuner gennem to år har arbej-
det med. De konkrete mål og indsatser i projektet har va-
rieret. Eksempelvis har nogle skoler fokuseret på at få 
skabt en fælles kultur og pædagogisk praksis efter skole-
sammenlægninger, mens andre ledelsesteam har sat ind i 
forhold til uddelegering af ledelsesopgaver til ressource-
personer, der er tæt på den daglige praksis, og derved kan 
understøtte implementeringen af de ønskede forandrin-
ger.

Der er ikke nogen entydig opskrift på, hvordan skole-
lederen og forvaltningen udøver forandringsledelse og 
når de ønskede mål. For forandringsledelse handler i høj 
grad om, hvordan man hele tiden kan nærme sig et mål, 
som er under konstant udvikling. Men udviklingsprojek-
tet har altså resulteret i nogle mulige veje til, hvordan 
det kan gøres. Veje, som andre kan lade sig inspirere af 
og tilpasse til egne specifikke omstændigheder.

De mange perspektivrige erfaringer fra det afsluttede 
projekt kan bruges direkte i det kommende arbejde med 
at implementere folkeskolereformen i kommuner og på 
skoler. En reform der blandt andet er kaldt Danmarks 
største ledelsesudfordring1, og det er klart for enhver, at 
der er nok at tage fat på.

En afgørende pointe er, som det blev nævnt indled-
ningsvist, at synlig ledelse i lige så høj grad bør blive et 
mantra, som det efterhånden er tilfældet for Hatties 
synlig læring.  Skolelederne skal i det kommende re-
formarbejde være dirigenter i en rammesat, målstyret og 
systematisk dialog med skolens medarbejdere,  og de 
skal tage ansvar for at sætte retning, prioritere og være 
tydelige i forhold til de valg, som man træffer.

Skolelederen skal i højere grad, end det er tilfældet 
i dag, fungere som strategiske ledere og gå foran. Den-
ne praksis – og ændring – vil efter alt at dømme være 
forudsætningen for, at lærerne kan bringes i spil som 
de forandringsagenter, der skaber synlig læring for mor-
gendagens elever i den danske folkeskole. 

Artiklen er forfattet på vegne af projektet af projektassi-
stent Mathias Baumann og chefkonsulent Ditte Frand-
sen, Rambøll, se mere på www.ramboll-management.dk

1 Mandag Morgen, Navigation 12, 9. august 2013.

Note
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   i skolens 
maskinrum

Én af forandringsnøglerne for ledelsen af 

kvalitetsudvikling i folkeskolen kan i et frem-

tidsperspektiv være indlejring af læring som 

det fundamentale ledelsesfokus

»So again, I am not the reason 
for the success of this building.  
I can facilitate things, but I 
think the teachers have the 
success. So if I can facilitate the 
professional learning, I want 
the teachers to be constantly 
engaged in some kind of profes-
sional learning.«
{ Sonia Sahota, skoleleder, Toronto }

 D et er tirsdag morgen og en helt almindelig sko-
ledag. Jeg befinder mig på skolelederens kon-
tor i færd med at undersøge hvilke værdier og 
handlinger i ledelse, der skaber de positive 
elevresultater, som provinsen Ontario er blevet 
verdenskendt for. Sonia Sahota, skoleleder på 

Dr. Roberta Bondar Public School i den nordlige del af Toronto, 
er leder for 50 medarbejdere på en skole, der rummer 800 ele-
ver i alderen 4-14 år. 

Skolen har et støttecenter til integrerede elever med ADHD og 
autisme, en klasse med fysisk og psykisk handicappede, et skole-
orkester og en befolkningssammensætning, hvor 27 sprog er re-
præsenterede i den daglige undervisning. I denne skolevirkelighed 
er læring og refleksion indlejret som det bærende kulturelle fun-
dament for skolens fortsatte udvikling af elevernes faglige og so-
ciale læring, og der arbejdes både indadtil i lærergruppen og ud-
adtil i forældregruppen med at skabe en fælles bevidsthed om 
lighed for alle gennem uddannelse. 

At globalisering og globaliseringsprocesser har betydning for 
nationale videnskulturelle udviklingstiltag på uddannelsesområ-
det, kan der ikke herske tvivl om. Den kommende, danske skole-
reform har som nationalt forandringsprojekt mål om at gøre dan-
ske folkeskoleelever til den allerbedst uddannede generation i 
Danmarks udviklingshistorie, og dette skal skabes under stærk 
inspiration fra globale udviklingstendenser, hvor der i denne for-
bindelse særligt hentes inspiration i staten Ontario, Canada. Her 
er det lykkedes gennem ”Whole – system reform”, systemisk or-
ganisationsudvikling i det samlede skolevæsen, at udvikle 5000 
folkeskoler, med et opadgående spring i elevernes faglige præsta-
tioner samt mindskning af betydningen af den sociale arv i ud-
dannelsessystemets som resultat. Canada har således siden 2004 
placeret sig som én af de bedst præsterende nationer i de globale 
PISA-resultater.

Ledelse af skolens resultater
Ifølge den internationalt anerkendte, canadiske professor Andy 
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»Sustainable leadership 
fully understand the na-
ture and process of student 
learning, engages directly 
and regularly with lear-
ning and teaching in the 
classroom, and promotes 
learning among other 
adults in order to find con-
tinuing ways to improve 
and expand the learning  
of students.«
{ Andy Hargreaves, canadisk professor, PhD }

Hargreaves, er det at skabe og implementere 
forandringer i skolesystemet af varig karakter en 
stor udfordring. Særligt forandringer, der skaber 
vedvarende, positive resultater for eleverne. 
Kernen i disse forandringsbestræbelser er ledel-
se, hvor ”sustainable improvement depends on 
succesfull leadership” (Hargreaves and Fink, 
Sustainable Leadership, 2006, s. 1). 

For at kunne hente inspiration i den inter-
nationale uddannelsesforskning om succes-
fuld skoleledelse og eventuelt omsætte disse 
til en dansk skole ledelsesindsats, er det nød-
vendigt at blotlægge de forskelle og ligheder, 
der forekommer i ledelsesværdier, ledelses-
handlinger og selve ledelsesrummet mellem 
skoleledelsen på udvalgte skoler i Toronto og 
en syddansk kommune. For hvad er det for 
forskelle og ligheder i ledelsens indsatser, der 
i dialektisk samspil kunne danne grundlag for 
kvalitetsløftet i Ontario? Og hvilke implikatio-
ner kunne det have for skoleledelse i forhold 
til den danske skolereform? 

Det teoretiske og metodologiske udgangs-
punkt for nedenstående kvalitative analyser 
henter bl.a. sit grundlag hos sociolog og histo-
riker Max Weber (1864-1920) samt nyere 
dansk og international ledelsesteori. Endvidere 
indgår der empirisk materiale i form af feltno-
tater og kvalitative forskningsinterview fra en 
syddansk kommune og skoler i Toronto.

Forskelle og ligheder
Det samlede helhedsindtryk, der fremkommer 
gennem analyserne, peger på forskelle, der 
kan være afgørende i forhold til den danske 
realisering af skolereformens kvalitetsløft. Den 
første forskel findes i herredømmeforholdene, 
altså i de ledelsesmæssige og organisatoriske 
strukturer der er kendetegnende i henholdsvis 
Ontario og i den syddanske kommune. 

I Ontario er det Max Webers legale herre-
dømmeform, der danner rammen for de ledel-
sesmæssige værdier og handlinger. Her ska-
bes et systematisk og vedholdende fokus på 
barnets læring og skolens samlede resultater i 
et fagbureaukratisk og hierarkisk forvaltnings-
system, hvor øvre niveauer i faghierarkiet fø-
rer tilsyn med lavere niveauer gennem skrift-
lige dokumenter. Dette betyder, at der er en 
fortsat og vedholdende opfølgning på det en-
kelte barn, hvor ingen elevers læringsprogres-
sion overlades til tilfældigheder.

Skolelederen i Ontario har så at sige en legi-
timeret ledelsesret til både at skubbe og trække 
i medarbejderne. Alle led i den hierarkiske sty-
ringskæde holdes ansvarlige, kaldet ”accounta-
ble”, for implementering af lovgivningens mål-
sætninger herunder læringsmål i curriculum. 
Skolelederen er embedsmand, der som forvalter 

udmønter de centralt definerede retningslin-
jer og økonomiske tildelinger, med det em-
bedsmæssige kald at skabe læring og lighed 
for alle. Dette tilføjer en karismatisk og visio-
nær dimension til ledelsesudmøntningen, 
hvor det moralske formål for skolens arbejde 
med børn og unge udvikling ses som altafgø-
rende i et samfundsperspektiv. Som modsæt-
ning til dette baseres herredømmeforholdet i 
den syddanske, kommunale kontekst på Max 
Webers traditionelle herredømmeform.

Her legitimerer skolelederen sin ledel-
sesret med udgangspunkt i traditionen, der 
er defineret i det ligeværdige standsfælles-
skab. Den enkelte leder har her mulighed 
for at angive nye veje på et normativt 
grundlag, men disse veje er kun implemen-
terbare, hvis de tilgodeser traditionens hel-
lighed, og ikke skaber unødig modstand 
hos de traditionelle standsfæller, hvori  
skolelederen er en del. Lederen legitimerer 
derfor sine handlinger gennem forførelse, 
ros og ”pleasing”, og har som embeds-
mæssigt kald at skabe trivsel i det traditio-
nelle fællesskab i skolens medarbejder-
stab, da dette er en forudsætning for at 
kunne implementere ledelsesmæssige for-
andringstiltag.

Standardiseringer, diversitet  
og mangfoldighed?
En anden forskel, der også skal fremdrages 
her, er de organisatoriske betingelser for læ-
reres selvledelse. I Ontario ses en høj grad 
af distribueret læringsledelse, hvor skole-
ledelsen understøtter ressourcepersonernes 
ledelse af kollegiale læringsprocesser og 
monitorerer den enkelte medarbejders dag-
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lige undervisningsarbejde. Dette skaber 
en høj grad af professionel selvtillid og 
empiriske udsagn fra medarbejdere om 
professionel anerkendelse. Men standar-
diseringer i de lovgivningsmæssige ram-
mer og den ledelsesmæssige kontrol 
kan også give anledning til en oplevelse 
af fremmedgjorthed, både hos ledere og 
lærere.

I den syddanske kommune ses der 
tendenser til, at den distribuerede ledel-
se og fulde autonomi til medarbejdere 
udmøntes i individualiserede fora. Dette 
skaber en større usikkerhed hos medar-
bejderen om den professionelle legitimi-
tet, men giver til gengæld mulighed for 
afprøvning og udvikling af nye pædago-
giske og undervisningsmæssige handlin-
ger indlejret i medarbejderens ejerskab.

Udfordringerne for dansk skoleledelse 
i at skabe et kvalitetsløft i skolens under-
visning og børns læring er til at tage og 
føle på. Skolens ledelse skal gennem for-
andrede ledelseshandlinger og værdier 
træde nye stier i skolens kultur. Kultur-
forandringer, hvor dannelsesperspektivet 
ikke længere er ”bare du gør dit bedste”, 
men snarere et ”Du skal gøre dit bedste, 
og lære, hvordan du kan gøre det endnu 
bedre”. I et samfundsmæssigt dannel-
sesperspektiv er dette et paradigmeskif-
te, hvor vi tendentielt bevæger os fra et 
kulturelt dannelsesperspektiv til et dan-
nelsesperspektiv, der i højere grad vægter 
”fagmennesketypen” (Weber, tekst fra 
1919).

Skolelederen skal i skolens maskin-
rum prikke i lærerprofessionens ”im-
munsystemer”, det traditionelle fælles-
skab. Her skal der skabes ledelsesmæs-
sige og organisatoriske strukturer, der 
tilvejebringer systematisk og videnska-
belig refleksion over børnenes læring, 
undervisningens effekt og skolens resul-
tater. Og dette vel at mærke i en distri-
bueret ledelseskultur med autonomi og 
individorienterede, selvledende medar-
bejdere. Her ses også et paradigmeskif-
te fra et ledelsesmæssigt fokus på for-
andring og forhandling i værdibaserede 
ledelsesrelationer til strategisk læring og 
målstyring, hvor de vidensbaserede løs-
ninger fremhæves frem for en normativ 
pluralisme. Tydeliggørelsen af udfordrin-
gerne er nødvendige, men svaret på 
hvordan dette kan håndteres i et fremti-
digt, ledelsesteoretisk perspektiv kan 
potentielt hentes i den internationale 
uddannelsesforskning.

nye veje 

Ledelse i maskinrummet
Et af buddene på ledelse i skolens ma-
skinrum ses hos professor Andy Hargre-
aves i udgivelsen ”Sustainable Leader-
ship” fra 2006. Med udgangspunkt i 30 
års studier af højtpræsterende skoler i 
United Kingdom, staten New York i USA 
og provinsen Ontario i Canada, har han 
og kollegaen Dean Fink, Ph. D., udviklet 
teorien om bæredygtig ledelse. Med syv 
principper for ledelse har dette interna-
tionale teoretiske udgangspunkt bud på, 
hvorledes elevernes faglige præstationer 
kan fremmes gennem en systemisk, le-
delsesmæssig indsats.

I teorien om bæredygtig ledelse ska-
bes der fortløbende og vedvarende for-
nyelseskulturer i skolens maskinrum 
med udgangspunkt i begrebet ”læring”. 
Læring ses som det altafgørende formål 
for ledelsens værdier og handlinger. 
Dette kommer til udtryk ved, at ledelsen 
konstant arbejder med at sikre læring 
for alle, hvor alle medarbejdere er enga-
geret i professionelle, kollaborative læ-
ringsforløb. Som konkrete eksempler på 
dette kan nævnes strategisk inddragelse 
af forskere fra de videnskabelige miljøer 
på professionelle læringsdage.

Den kollaborative læring fremmes 
ved hjælp af læringskonsulenter, der la-
ver målrettede læringsforløb for faglære-
re ud fra modellen 1. co-planlægning, 2. 
co-undervisning, 3. co-feedback og 4. 
co-reflektion. Læringskonsulenterne ta-
ger udgangspunkt i eksemplariske un-
dervisningsforløb, der fremmer metare-
fleksive processer hos eleverne, eller 
angiver praksisforskningens bud på ef-
fektiv undervisning i forhold til anven-
delse af Ipads i undervisningen. Persona-
lemøderne kan dedikeres til professionel 
læring i forhold til undervisningens resul-
tater, hvor skolelederen strategisk facilli-
terer medarbejdernes refleksionsproces-
ser. Endelig kan der arbejdes med 
strategisk skemalægning, så alle medar-
bejdere forventes at planlægge lærings-
mål og konkrete læringsforventninger 
samt efterbehandling af læringsresulta-
terne i fællesskab i forhold til det enkel-
te barns læringsudvikling. Denne ledel-
sesmæssige forventning følges op med 
monitorering, der gør læreren endnu 
mere succesfuld og professionel som  
underviser.

De nye muligheder
Læring kan altså være forandringsnøgle 

og processuel løftestang i det at skabe 
fornyelse og et forbedringsfokus i alles 
bevidsthed. Læring er som professionelt 
begreb et energigivende formål, der kan 
skabe nye rammer for det professionelle 
samarbejde, hvis læring rummer både de 
psykodynamiske, de kognitive og de so-
ciale læringsprocesser i det hele barns 
udvikling. At sætte et ledelsesmæssigt 
fokus på læring og læringsmål i skolens 
organisation vil give mulighed for at syn-
liggøre skolens og undervisningens ef-
fekt, hvilket vil være både meningsfuldt 
og energigivende. 

Men balancen bliver også at skabe 
organisatoriske strukturer og ledelses-
mæssig systematik med inspiration i 
”accountability” diskursen, uden at ska-
de den grundlæggende tillidskultur mel-
lem ledere og medarbejdere. Måske kan 
disse nye veje defineres i en ny ledel-
sesdisciplin med benævnelsen ”strate-
gisk, pædagogisk ledelse”? De kommen-
de års udviklingsindsatser vil vise, hvor-
ledes denne disciplin vil udfolde sig i 
dansk skoleledelsespraksis.  

 

Analysen er skrevet af Cand. Mag. i Pæ-
dagogik, Merete Storgaard, på baggrund 
af kandidatspeciale med titlen ”Idealet 
er ledelse. Komparativ uddannelsesforsk-
ning i et globalt perspektiv”, Syddansk 
Universitet. Forfatteren er ansat på Le-
delses Akademiet, University College Lil-
lebælt og er tidligere lærer og pædago-
gisk konsulent i en fynsk kommune.

»However, professional 
learning would be, like 
the co-learning teachers 
working with grade part-
ners. I want to facilitate 
some kind of consistency. 
I want to ensure, that 
teachers are aware of, 
what the most effective 
literacy block is, and so, 
my professional learning 
model is to bring in sup-
ports.«
{ Statslig læringskonsulent, Toronto }



  nummer 01 / januar 201458

mellemspil

 En milliard. Eller tusind millioner.   Skole-
lederforeningen har været til møde med 
A. P. Møller Fonden, hvor det blev drøftet, 
hvordan der kan plejes rettidig omhu med 
hensyn til den store gave til den danske 
folkeskole.

Foreningen havde her lejlighed til at pege 
på behovet for øget praksisnær kompeten-
ceudvikling på ledelsesniveauet i forbindel-
se med skolens situation med reform og nye 

arbejdstidsregler. Konkret at der kan støttes 
op om evidensbaserede kursusforløb, for-
pligtende netværk og sparring på skolen.

Over de kommende år vil der være to ud-
delinger fra Fonden, og der vil relativt snart 
blive meldt en frist ud for ansøgninger til 
første runde. Et råd sammensat af forskere, 
generalister og repræsentanter fra UVM, 
KL, kommuner og organisationer m.fl. vil 
vurdere ansøgningerne. 

1.000.000.000

 Forhandlingerne om løn  og arbejdsvilkår og ny 
overenskomst på industriens område, byggeri, 
transport og andre områder er i fuld i gang for 
589.000 private ansatte danskere.

De eksisterende aftaler fra 2012 skal forny-
es med virkning fra 1. marts i år. Hvor den to-
neangivende organisation DI på arbejdsgiversi-
den ikke overraskende slår på, at krisen ikke er 
ovre, og at konkurrenceevnen skal være i top, 
ønsker CO-Industri på lønmodtagernes vegne 
mere i lønposen efter at have udvist tilbagehol-
denhed ved de forrige OK-forhandlinger. 

Overenskomsterne på det private område 
lægger tit et niveau for forhandlingerne på det 
offentlige område, herunder på KTO-området, 
som skoleledere og mange andre grupper er om-
fattet af. I LC-Lederforum og Skolelederforenin-
gens tilfælde starter de lokale medlemsmøder 
og drøftelser i forbindelse med OK’15-forhand-
lingerne i februar-marts måned.

Processen vedrørende OK’15 forberedelserne og 
formuleringen af krav bliver behandlet detaljeret 
i næste nr. af Plenum 

ER DET OK?

LB-Fonden har givet over en mio. kr. til alment velgørende 
formål inden for undervisningsområdet.

Det største beløb på 220.000 kr. gik til et udviklings-
projekt om bedre formidling til unge i forhold til valg og 
fravalg af ungdomsuddannelse. Formålet er at give positive 
billeder hos unge, lærere og forældre om særligt erhvervs-
uddannelser og håndværksfag.

Andre projekter om bl.a. bedre integration af it i fag  
og undervisning har modtaget støtte. LB-Fonden er stiftet 
af Lærerstandens Brandforsikring i 1997. Læs mere på 
www.lbforeningen.dk.

Uddeling

JØRGEN LINDHARDT,
FARUM BOLDKLUB, DIREKTØR

forsynede i 2002 medierne med oplysninger om 

overforbruget i Farum Kommune og medvirkede

 til borgmester Peter Brixtoftes fald. 

{WHISTLEBLOWER} JEG HAR FÅET
NYT JOB
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kort nyt

 D et er kun lederstolen, 
der er ny for Klavs No-
rup Lauridsen. Han har 
siden 2009 været afde-
lingsleder på Langeskov 
Skole. Og siden foråret 

har han været konstitueret i skoleleder-
stillingen sammen med viceskoleleder 
Anne Mette Andersen. 

”Da vores tidligere skoleleder fratråd-
te, gik jeg ind til Anne Mette og sagde til 
hende, at jeg havde tænkt mig at søge 
stillingen. Puslespillet gik hurtigt op, da 
hun ikke havde tænkt sig at søge, så der-
for var vi konstituerede sammen”, siger 
Klavs Norup Lauridsen.

Han kalder det en naturlig udvikling at 
søge et skolelederjob. Med en baggrund 
fra blandt andet Hærens Offi cersskole og 
en uddannelse som premierløjtnant har 
ledelsesvejen ligget lige for. Og han har 
altid vidst, at han skulle prøve at være 
skoleleder på et eller andet tidspunkt. 

”Jeg søgte stillingen, fordi jeg ikke kan 
forestille mig et mere motiverende og ud-
fordrende job. Det er vigtigt for mig at 
være motiveret. Det bliver jeg af at skulle 
være øverste leder for en gruppe menne-
sker, der efter min mening besidder et af 
de absolut vigtigste erhverv i Danmark – 
nemlig erhvervet, som handler om at dan-
ne og uddanne fremtidens unge”.

gue, som er en verdensomspændende ro-
bot-konkurrence for børn mellem 10 og 
16 år, hvor de i grupper blandt andet skal 
udvikle deres egen robot. Og skolen går 
meget op i international udveksling. Næ-
ste år opretter skolen for eksempel et valg-
hold i kinesisk. 

Klavs Norup Lauridsen er ikke mindst 
klar til den udfordring, som den nye folke-
skolereform giver. 

”Arbejdet stimulerer mig i høj grad, så 
jeg bruger rigtig meget tid på det. Derfor 
er det også vigtigt, at jeg gør andre ting i 
mit liv – noget, der gør mig til en bedre 
skoleleder”. 

Han er netop begyndt som håndboldtræ-
ner for U10-pigerne i Munkebo, hvor han 
bor med sin kone, der er præst, og to børn. 

”Og jeg sejler gerne kapsejlads i min 
fritid. Det er en fantastisk natur- og hold-
sport. Når du først er ude på båden, kan 
du sidde og fi losofere”.

”Engagement og fællesskab er essen-
tielt. Vi har kun et liv, så hvorfor spilde 
det? Jeg fi nder en kæmpe tilfredsstillelse i 
at være virksom”.

Efter sin tiltrædelse var noget af det før-
ste, Klavs Norup Lauridsen gjorde, at ind-
kalde til mus-samtaler med alle medarbej-
dere. Og de har i ledelsen valgt at holde 
ugentlige møder med tillidsfolkene.

”Det er en måde at være lydhør på. 
Samtidig holder jeg også døren åben og 
svarer hurtigt på emails og henvendelser 
fra medarbejderne”, siger Klaus Norup 
Lauridsen.

Langeskov skole har 650 elever, 55-60 
medarbejdere i alt. Skoleledelsen består ud 
over ham selv af en viceskoleleder, to afde-
lingsledere og en SFO-leder. 

Klavs Norup Lauridsen synes, det er 
fantastisk både at have drømme og vi-
sioner og ikke mindst at være i stand 
til at udleve dem sammen med andre. 
At være placeret der midt i det hele og 
få tingene til at fungere.

”Der er krav udefra, oppefra og ne-
defra. Som leder har man mulighed for 
at sætte sig aftryk. Jeg kan godt lide 
indfl ydelsen – og at agere i team – 
have mål og nå nogle mål sammen”.

”Man søgte en ambitiøs leder. Det 
viste sig, at jeg passede perfekt til den 
profi l, som konsulenten havde opslået. 
Det blev jeg tændt af, men igen hand-
ler det for mig om at være ambitiøs 
sammen med andre”, fortæller han.

”Vi er en folkeskole, men vi er ikke 
bange for at sige, at vi vil være en af 
Fyns førende folkeskoler. Vi støtter op 
om kommune og forvaltning om at have 
et af Fyns bedste skolevæsener. Det har 
vi lagt en strategi for at blive, og vi er 
godt på vej”.

Vejen er banet sammen med skole-
styrelsen og de lokale virksomheder, 
forklarer han. Blandt andet har de skaf-
fet en million kroner til skolen fra det 
lokale erhvervsliv, og derfor har alle 
650 elever en iPad eller computer. 
Skolen har for tredje år i træk vundet 
den fynske fi nale i FIRST LEGO Lea-

JEG HAR FÅET
NYT JOB

»Jeg søgte stillingen, fordi jeg ikke kan forestille 
mig et mere motiverende og udfordrende job.«
{ Klavs Norup Lauridsen, skoleleder på Langeskov Skole }

Klavs Norup Lauridsen, 43 år, 
skoleleder på Langeskov 
Skole, Langeskov, fra 1/11.

{ tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }      anden udsigt
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 De unge dropper  holdsport til fordel for fitness og 
motionscentre, der til gengæld er i stor vækst.

Det traditionelle foreningsliv som fx svømme- og 
fodboldklubber oplever disse år et drastisk teen-
agefrafald. Det handler om øget individualisme 
(væk fra holdsport) og at de mere traditionelle klub-
ber har et talentfokus (satser mest på de dygtigste), 
som de unge vender ryggen.

Udviklingen kan få betydning for, hvordan skolerne 
kan tilrettelægge de nye ekstra timer til bevægelse.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund. 

f   t for 
fight

ANDERS KOUSTRUP KÆRGAARD,
DANMARK, KAPTAJN

videregav film, hvor danske soldater i 2004 ser  

passivt til, da irakiske fanger bliver mishandlet.  

Nægter at udlevere kilde. Bøde på 13.000 kr.

{WHISTLEBLOWER}

Interesseorganisationen Dansk Skoleidræt har udgivet et tema-
hæfte ’45 minutters idræt, motion og bevægelse i skoledagen - 
sådan gør I’.

Hæftet er målrettet skoleledere og lærere og er et idekatalog 
til, hvordan man kan integrere bevægelse i både den fagopdelte 
undervisning og i den understøttende undervisning.

Læs mere på www.skoleidraet.dk

Vi befinder os i 21. århundrede og nu i 
det Herrens år 2014, efter vores Grego-
rianske kalender.

Ifølge den Etiopiske kalender er vi 
dog ikke så langt fremme, men kun 
omkring år 2006. Slet ikke efter den 
Iranske kalender, der siger år 1392 og 
den såkaldte Islamiske kalender, der 
mener det nu er år 1436. En Armensk 
kalender fortæller noget lignende: 
1463.

Hindukalenderen Shaka Samvat 
tidsfæster i dag til 1936. En anden 
Hindukalender Vikram Samvat år siger 
2069. Også de gamle romere havde 
deres egen kalender og ifølge Ab Urbe 
Condita, der tæller frem efter Roms 
grundlæggelse, er vi helt henne i år 
2767. Tiden flyver som bekendt.

Den Kinesiske kalender siger år 
4710, nok en Hindukalender Kali Yuga 
år 5115, og den Jødiske kalender me-
ner år 5774. Mens Mayakalenderen 
udløb vinteren 2012 efter 3114 år…

MMXIV

MOTION
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nye bøger4

Ad lange, dunkle korridorer. Der hviskes og tiskes, kuverter foret med 
sedler skifter ejere. Nej, det har kun undtagelsesvis med lobbyisme at 
gøre. Kedeligt nok agerer de 5.000 lobbyister, forfatterne til denne bog 
optimistisk (!) anslår vi har i Danmark, mest i det åbne. 

Alligevel kan det være svært at gennemskue, hvad der sker, når de 
store beslutninger tages om lovgivning, arbejdspladser og økonomi. Men 
forfatterne giver eksempler på, hvordan der har været trukket i trådene. Og 
vi får indblik i lobbyistens værktøjskasse. Den indeholder tørre tal, argumen-
tation, timing og evnen til at skabe kontakt og pege på løsninger. 

Lobbyisme er en profession, der minder om kommunikation, reklame 
og marketing med et drys retorik, spin og socialvidenskab oveni. I en vir-
kelighed, hvor grænserne er fl ydende, og hvor djøfere, mediefolk og end-
da politikere ikke sjældent skifter side og levebrød.

I bund og grund drejer det sig om mennesker. Man mødes, og sød mu-
sik opstår. Men ikke uden forberedelse. Tror man, at lobbyister er soloryt-
tere, ta’r man fejl. Der er gerne en større stab bag, når såvel offentlige in-
stitutioner, organisationer som virksomheder varetager deres interesser.

Fagforeningerne fremstilles til dels som hægtet af vognen. De har dårligt 
forstået, at de ikke længere pr. automatik bliver inddraget eller spurgt. Af 
hverken blå eller rød blok. Men der er ingen faste pladser, ligesom det ikke 
er nok at have noget på hjerte, man skal have noget at sælge. 

En af bogens pointer er, at lobbyisme er et gode i en v erden, hvor det 
er svært at danne sig overblik. En anden er, at fænomenet er kommet for 
at blive. Nede i EU og ovre i USA er lobbyisterne for længst kommet ud 
af skabet. I Danmark går udviklingen som bekendt langsommere.

Forfatterparret har før brilleret med nogle veloplagte bøger om politik, 
medier og magt. Her fortsættes stilen. En lommebog, som undertitlen an-
tyder, er det ikke, men et gedigent værk, hvor lobbyismens fysiognomi er 
dygtigt beskrevet. 

Michael Diepeveen

Kommunikationschef

Skolelederforeningen 

Med en underoverskrift der siger: ”Fra upopulære 
forandringer til medarbejdere, der udvikler løsnin-
ger” må Bo Vestergaards bog jo tiltrække sig skole-
ledernes udelte opmærksomhed. 

At bogen samtidig er prisvindende i praktisk 
teori på Academy af Management i 2012 taler 
klart for, at man skal læse bogen. Og når så svært 
et tema som ledelse af forandringsprocesser kan 
koges ned på 100 sider, så er der ikke fl ere und-
skyldninger!

Bogen er letlæst, klar og rigtig godt arbejdsred-
skab, når skoleledelsen skal i gang med refor-
mimplementering. Sprogligt er den let, men bygger 
samtidig på viden og forskning. Den står stærkt 
med tre klare praksisnære forandringsprincipper: 
Involvering, forklaring og klarhed.

I tre store afsnit gennemgår forfatteren først en 
teoretisk introduktion, som lægger grunden for for-
ståelsen af resten af bogen. Dernæst udfoldes be-
grebet strategisk procesdesign. Afsnittet er krydret 
med velvalgte eksempler. Sidste afsnit handler om 
design af beslutningsprocesser, herunder også fo-
kus på falsk involvering!

Konklusionen er: Køb den til ledelsesteamet, 
læs den og brug den som inspiration til den foran-
dringsproces, som I i resten af jeres arbejdstid 
som skoleledere vil komme til at stå i! En god le-
der kendes bl.a. på håndværket. Her er værktøjet! 
Se mere på www.fairproces.dk.

Claus Hjortdal

Næstformand

Skolelederforeningen

SØD MUSIK

Lobbyistens lommebog
Politikere under pres
Susanne Hegelund og Peter Mose
Gyldendal 
296 sider, 300 kr. 

ET HÅND-
VÆRKER-
TIL BUD
Fair proces 
Bo Vestergaard
Dafolo Forlag
100 sider, 249 kr.

ny viden

Ønsker du at anmelde en bog, så ring 
til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.
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anmeldelser

ARBEJDET KALDER

Primadonnaledelse
Når arbejdet er et kald
Helle Hedegaard Hein
Gyldendal Business 
342 sider, 350 kr.

Arbejdslivets skyggesider
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen 
(red.)
Moderne arbejdsliv

Pædagogiske linjer 
Den refl ekterende praktiker
Tiltag til en ny udformning 
af undervisning og læring for 
professionelle
Donald A. Schön
Klim

Klogt lederskab 
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad
Klim

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

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

Lederskab i praksisnært perspektiv
Din vej til bedre resultater
L&R Business

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

Musisk ledelse
Vejen til et levende arbejdsliv
Jens Skou Olsen
Klim

Den gode, den onde og den engagerede
1000 år med den danske lærer
Keld Grinder-Hansen
Muusmann Forlag

Bøger til 
anmeldelse

Primadonna kommer fra italiensk og betyder førstedamen i et teater- eller opera-
ensemble, og det er også et udtryk for en selvglad person.

Altså ledes vore billeder i første omgang hen på teatrets og kreativitetens verden. 
Dette passer bare ikke helt, og det spændende er derfor, hvordan ledes primadonnaer?

Forfatteren gør i bogen rede for en række teorier, modeller og metoder som nød-
vendige fundamenter til lederskabet af højtspecialiserede medarbejdere, så medar-
bejdernes fulde potentiale kan komme til udfoldelse.

Bogen er ikke en opskrift på lederskab af primadonnaer eller en værktøjskasse til 
samme. Forfatteren inspirerer hele tiden til selvrefl eksion og egen læring, hvad an-
går det personlige lederskab. Og som sådan bliver man klogere af at læse bogen, og 
den giver inspiration til egen udvikling.

Primadonnaen skildres i bogen, som en af fi re arketyper: præstationstripperen, 
pragmatikeren, lønmodtageren og så primadonnaen.

Primadonnaen er ikke en barnlig, hysterisk, egocentreret og ledelsesresistent 
medarbejder. Vedkommende har derimod kaldet som sin drivkraft og går på arbejde 
for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste.

Forfatteren beskriver, at netop i fejlopfattelsen af en primadonna, går store talen-
ter og potentialer tabt på arbejdsmarkedet.

Forfatteren konkluderer til allersidst i bogen, at lederskabet hele tiden forhand-
les, og derfor kun er til låns. Det kræver ydmyghed, indsigt, respekt og konstant re-
fl eksion over det store ansvar, man bærer som leder, og over betingelserne for at 
medarbejderne kvitterer for lederskabet med deres følgeskab. 

Dette sidste er ikke noget, man som leder kan gøre krav på, men derimod noget 
der kommer, hvis man har fortjent det!

Det kildne spørgsmål til lederen stilles også – hvilken arketype af de fi re er du 
selv? En spændende og velskrevet bog, som anbefales varmt til egen kompetence-
udvikling.

Knud Nordentoft

Skoleleder

Søgårdsskolen

Gentofte

Anmeldelse honoreres 

med 2 fl asker vin 

samt bogen. 

Husk: Skriv kort!
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ny viden

Administration
Faglighed og praksis i administrativt 
arbejde
Helle Mylund Jacobsen (red.)
Akademisk Forlag

Bevægelsen 
Lars Kolind
Gyldendal Business

Inklusionens didaktik 
Inkluderende læringsfællesskaber
Anne Marie Østergaard og Grethe Kjær 
(forord af Susan Tetler)
Dafolo

Skolen i virkeligheden
Omgivelserne som læremiddel
Trine Hyllested, Connie Stendal 
Rasmussen (red.)
Forlaget Unge Pædagoger

Bedre læring for alle elever
Pædagogik til tiden
Thomas Nordahl (red.)
Klim

Fokus
De skjulte mønstre bag unikke 
præstationer
Daniel Goleman
Gyldendal Business

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

Flere bøger til 
anmeldelse

RET OG PLIGT

Dansk Skolehistorie
Bind 1 og 2
Forskellige bidragydere
Aarhus Universitetsforlag 
475-500 sider, 400 kr. 

De færreste er vel klar over, at klasser blev betegnet lektier og indskolingen hed sin-
kelektien. I anledning af folkeskolens 200 års jubilæum har Carlsberg fondet støt-
tet en pragtudgivelse på fem bind. De to første er på gaden, og Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik (Aarhus Universitet) har det redaktionelle ansvar. 

Bind 1 beskriver tiden før 1780 i et letlæst og populærvidenskabeligt dansk. 
Tankevækkende er antallet af skolesøgende børn helt tilbage fra 1400-tallet samt 
den pædagogiske debat om tugtelsen af den opvoksende ungdom. Til alle tider har 
den korporlige afstraffelse af eleverne givet anledning til debat. 

Bøgerne formår at tematisere i en periodisk fremstilling. Det gør bøgerne leven-
de og tilgængelige for læseren. 

Det danske billedmateriale fra de ældste tider er pauvert. Redaktionen har dog 
formået at fi nde materiale i vores nabolande, der illustrerer teksten. Tankevækken-
de er klassestørrelsen, der enten er høj eller lav. Indbyrdes undervisning eller over-
høring synes at være fi xpunkter i hver ende af skalaen. 

Bind 2 beskriver på samme vis tiden fra 1780-1850. Omdrejningspunktet er 
indførelsen af undervisningspligten i 1814. Spændende, selv om det efter læsnin-
gen er det mere end tvivlsomt, om man kan tale om folkeskolen som et samlet be-
greb. 

Undervisningens ordning var forankret i det lokale udgangspunkt med den store 
grænse mellem land og by. Store forskelle i undervisningens kvalitet var reglen, selv 
om der skete en professionalisering af lærergerningen gennem uddannelsen på semi-
narierne. 

Fejringen af undervisningspligtens indførelse i 2014 er interessant set i lyset af 
bind 2 beskrivelsen af den reformpædagogiske tænkning. Er pligt svaret på Rousseau? 
Bøgerne bør står på alle lærerværelser. Historien er fra ældste tider, det fundament 
vi  står på – helt tilbage til 1400-tallet i Odense. 

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

mest om skoleledelse

facebook.com/Skolelederforeningen{ MØD DE ANDRE SKOLELEDERE PÅ  }
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I gang

mellemspil

 Skolelederforeningens  repræsentantskab har besluttet, at for-
eningen ”med udgangspunkt i fortsat forhandlings- og aftaleret 
og maksimal indflydelse på skoleledernes vilkår og interesser, 
skal arbejde målrettet mod etablering af en samlet selvstændig 
organisering alene for ledere”.

På efterårets DLF-kongres blev skoleledernes centrale kon-
tingent nedsat, der blev udlagt midler fra Særlig Fond, der 
skete justeringer af beskrivelsen af foreningen i DLF’s vedtæg-
ter – og der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på DLF / 
Skolelederforeningens relationer.

Samtidig har der efter OK’13 konflikten, spørgsmålet om 
konfliktkontingent m.m., været en bevægelse blandt flere le-
dergrupper på undervisningsområdet. Det gælder bl.a. Frie 
Skolers Ledere, der har fået Frie Skolers Lærerforenings op-
bakning til et løsrivelsesprojekt.

Med iagttagelse af de ændringer i lederrollen, der sker med 
indførelsen af skolereformen og ny ramme for arbejdstid, her-
under ansvaret for både at implementere forandringerne og for 
at skolen fortsat er en god arbejdsplads – er der momentum 
for, at LC-ledergrupperne rykker yderligere sammen for i fælles-
skab arbejde på at sikre selvstændigheden i forhold til basis-
organisationerne.

I Skolelederforeningen har en analyse- og udviklingsgruppe 
med deltagelse af en række lokalformænd fulgt op på dette for 
på næste repræsentantskabsmøde at fremlægge en række an-
befalinger. De vil bl.a. basere sig på en analysedel, og en mere 
handlingsrettet del med en medlemsundersøgelse, der gennem-
føres her i jan-feb, og en ny mediestrategi.

EDWARD SNOWDEN,USA,
SYSTEMADMINISTRATOR

har afsløret NSA’s overvågning af egne stats-

borgere, udenlandske diplomater  

og politikere. 1 års asyl i Rusland.  

Risikerer 35 års fængsel.

ORGANISATORISK

 Ca. hvert 3. barn  oplever, at forældrene bliver skilt.

På en ny hjemmeside findes gratis materialer, der kan bruges til 
at åbne en dialog med eleverne om emnet.  Bl.a. en række videoer, 
hvor børn selv fortæller, hvordan de har oplevet det.

Gå ind på skilsmissefilm.dk 

TANKER      G 
FØLELSER

{WHISTLEBLOWER}

VALG 
Nede i Europa har de fået en fiks ide... 

Den har så snart varet i 50 år, ca. 40 for 
Danmarks vedkommende. Den 25. maj 
2014 skal der være valg til EU-parla-
mentet. Der skal vælges 751 medlem-
mer, heraf 13 fra Danmark. 
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slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Skælskør Skole søger en skoleleder, der kan påtage sig det overordnede ledelsesmæssige ansvar og stå i 
spidsen for skolens ledelse. 

Stillingen som skoleleder ved Skælskør Skole, Slagelse 
Kommune, opslås hermed til besættelse 1. april 2014.

En ledelse, der sammen med lærere, pædagoger og de 
teknisk administrative medarbejdere samt skolebesty-
relsen brænder for at fastholde Skælskør Skole som en 
god og synlig skole i Slagelse Kommune.

Skælskør Skole er en byskole beliggende i Skælskør by. 
Skolen har 331 elever i 0.-9. klasse og 33 ansatte, SFO 
med 115 børn og 12 ansatte. Derudover er der ledelses-
funktion for skoledelen på Julemærkehjemmet i Skælskør 
med 6 ansatte.

Da skolen er i gang med et generationsskifte i ledelsen, vil 
du efter sommerferien skulle være med til at ansætte ny 
viceskoleleder.

Skolen er centralt beliggende med kort afstand til skov, 
strand og lystbådehavn. Skolen er lokalt forankret i et 
aktivt nærmiljø og har en forældrekreds, der aktivt 
bidrager til skolens udvikling.

Skælskør Skole søger en leder
• der kan favne bredt og medvirke til at fastholde og 

videreudvikle
• der er synlig og tydelig – struktureret og inspirerende 

og tør tage beslutninger
• der har ledelseskompetence og beslutningsevne og en 

motiverende, samarbejdende og anerkendende tilgang
• med læreruddannelse, ledelseserfaring og lederuddan-

nelse
• med indsigt i økonomi og administration
• der har en stærk personlighed kombineret med humor
• der delegerer og skaber arbejdsglæde
• der både har respekt for og tør udfordre det eksiste-

rende
• der følger op og holder fokus
• der griber skolens udvikling og sætter nye mål 
• der er indstillet på at bidrage positivt og aktivt med 

implementering af den nye folkeskolereform i samarbejde 
med personale, skolebestyrelse og Center for Skole.

Skælskør Skole arbejder for
• at de alsidige, personlige og sociale sider udvikles 

individuelt og i samspil med andre
• at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysger-

righed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig 
set og værdsat

• at skabe et godt lære- og værested for alle, hvor den 
enkelte elev har mulighed for at udvikle personlige og 
sociale kompetencer i et fællesskab med tolerance og 
gensidig respekt

• at udvikle skolen og derved tilbyde en god, professionel 
undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte 
elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den 
enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i 
faglig, social, kreativ og dannelsesmæssig henseende

• at fastholde det gode skole/hjem-samarbejde som en 
central grundpille i skolens hverdag. Alle parter omkring 
skolen udviser ansvarlighed og forpligtigelse over for 
egne og fælles beslutning og respekterer fællesskabet.

Skælskør Skole tilbyder
• engagerede medarbejdere og en aktiv skolebestyrelse
• en velfungerende skole med god stemning og god 

økonomi
• et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/

pædagogsamarbejde
• en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det 

eksisterende og gå nye veje
• plads og rummelighed til faglighed på mange måder
• en positiv omgangstone og god stemning på skolen, som 

en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation, 
tillid og succes i dagligdagen.

Yderligere oplysninger kan ses på skolens hjemmeside:  
www.skaelskoer-skole.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 12. februar 2014.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vores  
nuværende skoleleder Finn Hansen på telefon 5816 0800 
/ 2382 1900. Eventuelt ønske om at se skolen kan ske 
efter aftale med skolen.

Vi forventer at anvende en HR-partner i forbindelse med 
de afsluttende samtaler.

Ansættelse og løn mv. i henhold til gældende overens-
komst.

Samtaler forventes at finde sted den 19. og 25. februar 
2014.

Ansøgningen sendes til 
Center for Skole, centerforskole@slagelse.dk eller med 
post til Center for Skole, Langes Gaard 10, 4200 Slagelse

Skoleleder
Skælskør Skole

39979_skolel_205x285_CHA_ple.indd   1 10/01/14   12.45
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PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har 
indsigt i og/eller mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder.  
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og  
få rådgivning. 

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks.: 
› dine arbejdsvilkår som leder 
› dine løn- og ansættelsesvilkår 
› dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
› arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
› godtgørelse for merarbejde 
› folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
› SU/MED-samarbejdet 
› personaleledelse 
› udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
› arbejdsskader 
› arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
› andre relevante emner fra lederens dagligdag

SEKRETARIATET ER ÅBENT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

POLITIKERE OG PERSONALE

Formand Anders Balle
Næstformand Claus Hjortdal
Axel Bech
Dan Christensen
Birgit Henriksen

Torben Mørup
Peter Nellemann
Jørgen Mandrup Nielsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef  
Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht 
mali@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

Team: Personalejura 
Konsulent Louise Z. Graugaard
loza@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn 
Forhandlingschef Peter Cort
cort@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Søren Schnack 
sors@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Studentermedhjælp
Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

Studentermedhjælp  
Julie Petersen
jupe@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

Brug ved alle henvendelser venligst:•  Hovedtelefonen:  7025 1008 eller•  Hovedmailen:  
skolelederne@skolelederne.org

HURTIG 
KONTAKT

7025 1008

 www.hillerod.dk

HILLERØD VEST SKOLEN 
SØGER EN VICESKOLELEDER  
pr. 1. april

Med ambitioner for alle børns trivsel og udvikling skal du 
indgå i et ledelsesteam med distriktsskolelederen, en 
afdelingsleder, en administrativ leder og to SFO-ledere.

Vi lægger vægt på, at du som leder har 
• ambitioner for alle børns faglige udvikling og trivsel
• opnået gode resultater med personaleledelse i en 

folkeskole
• kompetencer og erfaring med at arbejde med strate- 

gisk skoleudvikling
• en professionelt anerkendende og tydelig måde at 

kommunikere

Læs det fulde stillingsopslag på  
www.hillerod.dk/ledige stillinger. 

Ansøgningsfrist: 12. februar 2014 kl. 8.00.

    skole-
lederjob .dk

FIND DIT 
NYE JOB PÅ

Se ALLE de ledige jobs på 
skolelederjob.dk

Grib din smartphone!

stillinger
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Brug ved alle henvendelser venligst:•  Hovedtelefonen:  7025 1008 eller•  Hovedmailen:  
skolelederne@skolelederne.org

Hurtig og
gratis levering

ved køb over kr. 500,-
ekskl. moms

ElektronikElektronikElektronikKontorartikler Husholdning ForfriskningerMøbler LagerElektronik

Tilbuddene gælder til og med den 28. februar

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv. /07/2014

Viking hæve/sænkebord
Speci� kationer:
• Højdejustering 68-120 cm
• Bordpladens mål i cm (BxL): 80x160
• Hastighed ca. 22 mm/sek.
• 2-knaps sikkerhedsbetjening
• Løftevne ca. 50 kg
• Ahorn melamin/alu

Merano 
kontorstol
Speci� kationer:
• Højdejusterbar ryg
• Højde justering 44-54 cm
• Højdejusterbare armlæn
• Låsbar synkronvip
• Farve: Sort og blå

Viking hæve/sænkebord

• Bordpladens mål i cm (BxL): 80x160

• 2-knaps sikkerhedsbetjening

Bord + stol 

2495,-
SPAR 1495,-

Varenr. 850894

Varenr. 850882 

Nye fl eksible arbejdspladser?
Særtilbud kun til skoler - Ring på tlf. 4736 8000

Varenr. 820714

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

Hurtig ogHurtig ogHurtig og
gratis levering

ForfriskningerForfriskningerForfriskninger

kontorstol
Speci� kationer:Speci� kationer:
• Højdejusterbar ryg• Højdejusterbar ryg
• Højde justering 44-54 cm• Højde justering 44-54 cm
• Højdejusterbare armlæn• Højdejusterbare armlæn
• Låsbar synkronvip• Låsbar synkronvip
• Farve: Sort og blå• Farve: Sort og blå

Merano Merano 
kontorstolkontorstol

Varenr. 850882 

Nye fl eksible arbejdspladser?Nye fl eksible arbejdspladser?
Særtilbud kun til skoler - Ring på tlf. 4736 8000

Viking kassette
Speci� kationer:
• 4 skuffer
• 2-låsbare hjul
• Metal glideskinner
• Mål i cm (HxBxD): 60x42x47

Bemærk priser er gældende, hvis I ringer ind på 47368000

Varenr. Beskrivelse Pris Tilbud

850882 Viking hæve/sænkebord 2495,- 1700,-

820714 Merano kontorstol 1495,- 795,-

850894 Viking kassette 995,- 695,-

Tilbuddene 
gælder t.o.m.

d. 28. feb.
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KONFERENCE 19. maRts 2014 i OdENsE

Ny folkeskolereform 
Udviklingsmuligheder i praksis

Se frem til en spændende dag, hvor du, i samspil 
med lærere, pædagoger og skoleledere, kan gene-
rere ideer og konkrete handlinger, der alle har til 
formål at fremme elevernes læring.

Hør perspektiver på:

  • Understøttende undervisning
  • Motion og bevægelse i skolen
  • Synlig læring i praksis
  • Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen
  • Ledelse af og i professionelle    
   læringsfællesskaber

Sæt dit præg på processen. Deltag denne dag i et 
læringsfællesskab, hvor du kommer hjem med ideer, 
der kan udføres på din skole.

Se hele programmet og tilmeld dig på alinea.dk

Al henvendelse til: Skolelederforeningen, Kompagnistræde 22, 2. sal, 1208 København K


