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leder

NY SPILLESTIL
Reformen og de ændrede arbejdstidsregler giver nye perspektiver for skolen, og jeg 
ved, at I arbejder på højtryk for at nå så langt som muligt inden sommerferien. Det 
er jo ikke kun nye rutiner, der skal indføres.  Det er en kulturforandring. Vi skal 
gøre tingene anderledes og sikre en stadig bedre kvalitet. 

På samme måde skal vores forening nytænkes. Også vi skal gøre tingene ander-
ledes. Bryde med vanetænkning og traditioner. Og så skal vi levere kvalitet og vær-
di for medlemmerne, der understøtter de forandringer, der sker for jer som skole-
ledere. Skolelederforeningens arbejde skal fl ugte med virkeligheden på skolerne. 

Såvel i skolen som i vores forening er det sådan, at det IKKE er mere topstyring, 
der skal til. Vejen til øget kvalitet og udvikling sker via tydelig ledelse sammen dia-
log, kommunikation og fællesskab. Vi vil være offensive. Men samtidig vil vi over-
raske og udfordre vores eget begrebsunivers. 

Med en ny bestyrelse, et nyt formandskab, fornyelse i sekretariatet og fl ytning 
til foreningens nye hus i Snaregade pr. 1. august 2014 har vi erobret bolden og sat 
den i spil. Et nyt grundlag er også formuleret, og både mål, strategi og taktik er be-
sluttet. Vi har valgt at give satsningen overskriften ”Nyt hold, nyt syn og nyt ud-
tryk”, nu skal vi bare ud og forfølge målene...

På den store bane vil Skolelederforeningen markere os mere med klare holdnin-
ger i dialogen med de andre interesseorganisationer. Vi ønsker en forening, der er 
præget af respekt og samarbejde, men også af selvstændighed og rene linjer.

 På den nære bane vil vi skabe en ny, netværksbaseret forening, hvor fl ere med-
lemmer får mulighed for at være med indover. Vi opfordrer alle til at støtte op om 
foreningens arbejde, så skolelederne også fremover vil være kendetegnet ved faglig 
dygtighed, synlighed og stolthed!

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Nyt hold, nyt syn og nyt ud- 
tryk? Formanden uddyber…

mest om skoleledelse

{ NR.04 JUNI 2014  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

mest om skoleledelse

denne gang

DENNIS BALSLEV   Man kan altid gøre 

tingene lidt bedre… og lidt bedre… og så lidt 

bedre igen. Derfor satser IKEA-direktøren 

benhårdt på uddannelse til medarbejdere 

på alle niveauer i virksomheden.

SKROT EFTER- 
UDDANNELSE?

MEDLEMMERNE
HAR TALT

LED LÆRERNE
  

Kursus for nye ledere
Pejlemærker for OK’ 15 
Årsmøde i København

IT-værktøjer      kompetenceudvikling      lederundersøgelse      jubilæum 

LEDER I 
ØJENHØJDE

Udgiver
Skolelederforeningen
Kompagnistræde 22, 2. sal
1208 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.org

Ansvarshavende redaktør
Michael Diepeveen
midi@skolelederne.org

Design og produktion
Mediegruppen as - 1061

Tryk
Jørn Thomsen Elbo

Oplag
5.300

Forsidefoto
Thomas Andersen

Annoncer
DG Media as
St. Kongensgade 72, 
1264 København K
Tlf. 70 27 11 55
Fax 70 27 11 56
www.dgmedia.dk

Tekst- og jobannoncer
epost@dgmedia.dk

Årsabonnement
7 numre/år 275 kr.
Tlf. 7025 1008 

ISSN 2245-0327
17. årgang

Medlem af 
Danske Specialmedier

NY SPILLESTIL
Reformen og de ændrede arbejdstidsregler giver nye perspektiver for skolen, og jeg 
ved, at I arbejder på højtryk for at nå så langt som muligt inden sommerferien. Det 
er jo ikke kun nye rutiner, der skal indføres.  Det er en kulturforandring. Vi skal 
gøre tingene anderledes og sikre en stadig bedre kvalitet. 

På samme måde skal vores forening nytænkes. Også vi skal gøre tingene ander-
ledes. Bryde med vanetænkning og traditioner. Og så skal vi levere kvalitet og vær-
di for medlemmerne, der understøtter de forandringer, der sker for jer som skole-
ledere. Skolelederforeningens arbejde skal fl ugte med virkeligheden på skolerne. 

Såvel i skolen som i vores forening er det sådan, at det IKKE er mere topstyring, 
der skal til. Vejen til øget kvalitet og udvikling sker via tydelig ledelse sammen dia-
log, kommunikation og fællesskab. Vi vil være offensive. Men samtidig vil vi over-
raske og udfordre vores eget begrebsunivers. 

Med en ny bestyrelse, et nyt formandskab, fornyelse i sekretariatet og fl ytning 
til foreningens nye hus i Snaregade pr. 1. august 2014 har vi erobret bolden og sat 
den i spil. Et nyt grundlag er også formuleret, og både mål, strategi og taktik er be-
sluttet. Vi har valgt at give satsningen overskriften ”Nyt hold, nyt syn og nyt ud-
tryk”, nu skal vi bare ud og forfølge målene...

På den store bane vil Skolelederforeningen markere os mere med klare holdnin-
ger i dialogen med de andre interesseorganisationer. Vi ønsker en forening, der er 
præget af respekt og samarbejde, men også af selvstændighed og rene linjer.

 På den nære bane vil vi skabe en ny, netværksbaseret forening, hvor fl ere med-
lemmer får mulighed for at være med indover. Vi opfordrer alle til at støtte op om 
foreningens arbejde, så skolelederne også fremover vil være kendetegnet ved faglig 
dygtighed, synlighed og stolthed!

Claus HjortdalClaus Hjortdal, formand for SkolelederforeningenClaus Hjortdal



  nummer 04 / juni 20144

Forskningen er meget klar:  Dygtige Cooperative Learning  
undervisere opnår netop de ting, skolereformen kræver: 

• Inklusion af alle elever, både fagligt  og socialt
• Høj faglighed - også uden lektier
• Hurtig sprogudvikling
• Struktur og tydelig klasseledelse
• Bevægelse og variation i undervisningen
• Motiverede og glade elever
• Lærere med professionelt overskud

Hvor langt er I? 
Få en ekspert på banen!

  Få os ud på jeres skole
• Kursusdage 
• Praksis -coaching 
• Vejledning og sparring

”En bavian af en dreng, som er svær at 

motivere, rakte hånden op og sagde,  

at han stadig hadede at skulle op om mor-

genen, men at den der måde at arbejde på 

“fandeme var for fed”.

”Som pædagogisk leder bliver man helt  

positivt overvældet”. 
  

Fremtidens 
undervisningsform

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

C
ooperative Learning – U

ndervisning m
ed sam

arbejdsstrukturer

Spencer Kagan
Jette Stenlev

46 strukturer 
til alle skolens fag

Undervisning med samarbejdsstrukturer

978-87-7988-636-0

om_9788779886360.indd   1 7/21/11   1:45 PM

Scan QR- koden og læs mere om  
Cooperative Learning og skolereformen.

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

Vi har mange års erfaring med at levere kurser  
og implementeringsforløb til skoler i hele Danmark.  
Se meget mere på www.cooperativelearning.dk
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gør altid tingene   { tekst: Kay Flinker / foto: Thomas Andersen }

LEDER I ØJENHØJDE
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 For omkring et år siden  blev Dennis Balslev headhuntet til jobbet som øverste direktør for IKEA Danmark. 

I den forbindelse har han sat det mål, at han hvert år de næste 5 år vil sænke priserne med gennemsnitlig 

mindst 1 %. Plenum møder ham på IKEA’s hovedkontor i Taastrup, hvor han sidder midt i et stort åbent 

kontormiljø side om side med økonomichefen og alle de andre i ledelsen og administrationen. 

LEDER I ØJENHØJDE
lidt bedre
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 I KEA Danmarks direktør, Den-
nis Balslev, er om nogen in-
karneret IKEA-mand. Efter 
sin realeksamen vidste han 
ikke, hvad han skulle lave, 
men hans forældre skubbede 

på for at få ham videre med noget. 
Gymnasiet lød ikke særlig sjovt, syntes 
han, så han endte på Handelsskolen og 
blev derefter elev i IKEA i 2 år. Efter 
endnu et år i forskellige afdelinger blev 
han bedt om at tage sit første lederjob. 
Siden er det gået slag i slag med det 
ene mere ansvarsfulde job efter det an-
det i verdens største møbelgigant. 

”Jeg har aldrig søgt nogen af de 
mange lederjobs, men er altid blevet 
kontaktet af mennesker, der mente, at 
jeg ville kunne klare noget mere ansvar. 
Og det med at tage ansvar ligger til 
personen Dennis”, forklarer han selv.

”Allerede på fodboldholdet blev jeg 
anfører, og jeg har gerne taget ansvar 
lige siden. Men jeg gør det stille og ro-
ligt. Folk siger gerne om mig: Dennis, 
du gør ikke meget væsen ud af dig selv 
som leder, men når du kommer ind ad 
døren, så ved man godt, at det er dig 
der tager lederskab i rummet. I virke-
ligheden tænker jeg ikke over, at jeg nu 
skal være sådan eller sådan som leder. 
Jeg er bare den, jeg er”.

IKEA-direktøren lægger vægt på, at 
en god leder selv viser det gode eksem-
pel:

”Hvis jeg vil have, at nogen skal 
gøre noget bestemt, skal jeg vise, at jeg 
selv vil gøre det. Jeg er ikke anderledes 
end nogen andre, og den selvforståelse 
hviler jeg godt i. Jeg har ikke en særlig 
præstationstrang. Jeg klæ’r mig heller 
ikke anderledes for at gå på arbejde, i 
IKEA kommer vi, som vi er. På den 
måde tør jeg godt sige, at min kultur 
hænger sammen med IKEA’s kultur. 

Mit match med IKEA er så godt, som 
det kan være. Derfor er jeg også en af 
dem, der tror på det at være oplært i 
den virksomhed, man bliver leder for. 
Det gør, at man virkelig kan stå inde 
for sin virksomhed. Jeg mener, at man 
skal ”kunne” sin virksomhed”. 

Et øjeblik tænker jeg, at det næsten 
lyder for frelst, men han insisterer, da 
jeg spørger, om han ikke kunne føle sig 
fristet til at forlade IKEA, hvis han fx 
blev tilbudt chefposten i LEGO?

”Jeg er i en af verdens allerbedste 
virksomheder”, fortsætter han med et 
bredt smil,” … penge kan ikke trække 
mig væk fra IKEA”. Om der er fl ere kar-
rieremuligheder for ham i IKEA, spør-
ger jeg?

”Det vigtigste for mig er, at jeg kan 
få lov til at sætte mit præg på virksom-
heden, der hvor jeg er. Det har jeg ud-
bredt frihed til i mit job her. Jeg kom-
mer fra et job i Holland som ansvarlig 
for den afdeling, der styrer og udvikler 
IKEA-konceptet, og man kunne mene, 
at jeg faktisk er trådt et skridt ned ad 
karrierestigen ved at komme til Dan-
mark, idet jeg kunne have valgt at gå 
efter direktørposten i et større land. 
Men prestige er ikke vigtig for mig. 
Faktisk passede det fi nt, for både mig 
og min familie ville tilbage til Dan-
mark”.

Den ansvarlige virksomhed
Jeg tager ham på ordet, men vil så ger-
ne vide, hvad det er, der gør arbejdet i 
et lille land som Danmark interessant 
for en international virksomhedsleder 
som ham?

”Det er, at jeg kan tage ansvar, der 
rækker ud over virksomhedens egne inte-
resser; jeg kan sørge for, at IKEA bliver 
en spiller, der tager aktiv del i samfun-
det. Hvis man arbejder internationalt, 

PLENUM udfordrer IKEAdirektør 
Dennis Balslev med en række etiske 
dilemmaer. Han svarer lige fra hoften. 

1
Du opdager tilfældigt, at DyneLarsen 
importerer møbler lavet af ulovligt 
hårdt træ. Lækker du din viden 
anonymt til pressen?

Absolut nej. Jeg vil ikke på den 
måde blande mig i en konkurrents 
forhold. 

2
Du opdager, at din mest betroede 
medarbejder på lederniveau bevidst 
indkøber varer produceret med 
børnearbejde. Hvad gør du?

Det kan slet ikke ske. Vi har udvik
let et system, der sikrer alle led i 
leverandørkæden. UNICEF hjælper 
os med certifi ceringer, og samti
dig understøtter vi familier og børn 
de steder, hvor det er påkrævet, fx i 
Bangladesh. Vi går meget op i mil
jø og arbejdsforhold. Derfor er jeg 
fuldstændig tryg ved, at de varer, 
der når frem til butikkerne, er pro
duceret under betryggende forhold. 
Det er resultatet af fl ere års inten
sivt arbejde. 

3
Du opdager, at din mest betroede 
medarbejder på lederniveau netop 
er begyndt at date en direktør hos 
din konkurrent. Hvad gør du?

Det går ikke. Så må jeg fratage den 
medarbejder sit overordnede ansvar 
og fl ytte vedkommende ned i syste
met. Privatliv og forretning skal bare 
være adskilt. Vi sørger fx også for, at 
mand og kone ikke arbejder i samme 
afdeling hos os, selv om det er noget 
helt andet. Man bliver heller ikke chef 
for nogen, man er i familie med. 

10
DILEMMAER

»Selv om vi gør det godt, må vi kunne gøre det lidt 
bedre, og lidt bedre… og lidt bedre. Det er en sund 
måde at tænke på. Og når medarbejdere så udvikler 
sig med udfordringerne, er der simpelthen ikke no-
get mere tilfredsstillende for en leder. Det gør 
mig virkelig glad.«
{ Dennis Balslev, Direktør i IKEA Danmark }



HAR DU BESTILT  
KLASSEMØBLERNE TIL AUGUST?
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SKOLEMØBEL SERIE
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• 11 stk. dobbeltborde med laminat og abs-kant
• 2 stk. enkeltborde med laminat og abs-kant
• 24 stk. RAY skolestole med patenteret ergonomisk 

sædeudformning og taskekrog på ryg, valgfri hjul eller glidere
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Mulighederne er mange og du kan bland andet tilkøbe vip på 
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Øst: 56 21 67 07 / Vest: 75 62 24 00
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tænker man ikke særlig meget på et be-
stemt geografisk område, men nu hvor 
jeg er i Danmark, er det blevet meget 
vigtigt for mig, at IKEA Danmark ikke 
bare optræder som en del af ”en stor far-
lig international koncern”. Jeg vil være 
en stærk dansk møbelhandler, en der ta-
ger sig af mennesker og optræder som en 
god ”borger” i samfundet”. 

”Nogle virksomheder har det med at 
afskedige ældre medarbejdere, fordi de 
bliver for dyre efterhånden. Vi lægger 
stor vægt på at kunne beholde og fort-
sat udvikle medarbejdere mellem 60 
og 65 år. Vi samarbejder også med 
kommuner for at skabe lettere job til 
medarbejdere, der ikke kan klare et al-
mindeligt fuldtidsjob. Desuden arbej-
der vi for at forbedre miljøet. Det nye 
varehus i Aarhus får 3000 m2 solceller 
på taget. Vi har også investeret store 
summer i udviklingen af LED-belys-
ning, som er energibesparende og mere 
miljøvenlig. Det matcher i øvrigt med 
den profil, IKEA har i andre lande. Vi 
har i alt afsat 1,5 mia. euro til investe-
ringer i vedvarende energi indtil 2015 
og har lige investeret i en vindmølle-
park i USA, der består af 49 møller 
indkøbt hos Vestas. Det er vores ambi-
tion at blive selvforsynende med vedva-
rende energi”. Han fortsætter:

”Jeg er også meget optaget af, at 
støtte IKEA Foundation, som har til for-
mål at forbedre hverdagen for menne-
sker rundt omkring i verden. Vi bygger 
fx skoler for fattige børn i områder, 
hvor vores leverandører har deres fa-
brikker. Vi hjælper også i nogle af ver-
dens flygtningelejre. Fx har vi udviklet 
et telt, som holder bedre på varmen. 
Det kan vi naturligvis gøre, fordi vi har 
succes og har solgt godt gennem man-
ge år. En af de måder, vi hjælper på 
her i Danmark, er vores årlige Tøjdyrs-
kampagne, hvor vi donerer 1 euro for 
hvert tøjdyr, vi sælger, og så er der 
kampagnen ”En lysere fremtid for  
flygtninge”, hvor vi donerer 1 euro  
for hver LED-pære, vi sælger”. 

Resultatet af de seneste to kampag-
ner blev i alt 134 mio. kr. I 2013 do-

nerede IKEA Foundation 750 mio. kr. 
til at hjælpe børn og familier, der lever 
i nogle af verdens fattigste samfund.

En leders styrke er hans team
En leder med Dennis Balslevs lange 
erfaring må kunne pege på en lang 
række successer og sikkert også udvæl-
ge en af dem og sige: Det er det smar-
teste, jeg har gjort som leder. Da han 
får udfordringen smiler han bredt:

”Det eneste virkeligt smarte en le-
der kan gøre er at sætte det bedst tæn-
kelige team omkring sig. Det overskyg-
ger alt andet. Det første man gør, når 
man sætter sig i chefstolen er at vurde-
re organisationen og så finde de medar-
bejdere, som passer ind. Uanset hvor 
stærkt virksomhedens koncept er, så er 
det alligevel aldrig stærkere end de 
medarbejdere, som skal løfte opgaver-
ne. Som leder lykkes jeg kun, når jeg 
har et stærkt management-team om-
kring mig. Når jeg så har sat det rigtige 
hold, ser vi hinanden i øjnene og lover, 
at vi vil arbejde sammen i mindst tre 
år. Det betyder, at vi lover at sige nej, 
selv om der dukker andre og mere 
spændende job op. Det skaber kontinu-
itet og gør, at vi kan flytte os hurtigt 
som virksomhed”.

Men det betyder vel også, at man 
må skille sig af med medarbejdere, når 
man bliver ny leder. Hvor hurtigt ved 
man, om man har det rigtige hold?

”Efter få måneder. Medarbejder-
samtaler og medarbejdernes resultater 
viser, om holdet er det rigtige. Men det 
er vigtigt, hvis jeg ”pusher” nogen, at 
jeg gør det ordentligt. Nogle gange kan 
det ske ved naturlig afgang, men andre 
gange må man spørge medarbejdere, 
om de kan forestille sig at gøre noget 
andet. Flere gange har jeg oplevet en 
medarbejder reagere med et ”wauw, 
det er jeg rigtig glad for at du spørger 
mig om, jeg havde nok fået en lidt for 
stor mundfuld”. Det sker også ved et 
chefskifte, at en medarbejder kommer 
og siger, at vedkommende godt vil prø-
ve noget andet. Det kan være en pæn 
måde at sige, at man bedre kunne lide 

den gamle chefs måde at gøre tingene 
på. Så skal medarbejderen have en fair 
behandling og udfordringer, der passer 
bedre”. 

”Men det står også fast, at der ikke 
må være noget svagt led i kæden. Vi 
driver en enorm volumen og har mange 
ugentlige åbningstimer. Alt er nødt til 
at fungere hver eneste dag. IKEA’s stif-
ter Ingvar Kamprad var aldrig helt til-
freds med tingenes tilstand; han mente 
altid, at man var landet på den anden 
bedste løsning. Selv om vi gør det godt, 
må vi kunne gøre det lidt bedre, og lidt 
bedre… og lidt bedre. Det er en sund 
måde at tænke på. Og når medarbejde-
re så udvikler sig med udfordringerne, 
er der simpelthen ikke noget mere til-
fredsstillende for en leder. Det gør mig 
virkelig glad”. 

Uddannelse, uddannelse, uddannelse
IKEA-direktøren er derfor også stolt 
over at kunne præsentere et omfatten-
de system af træningsprogrammer, der 
sigter på at kompetenceløfte den en-
kelte medarbejder:

”Når vi ansætter folk, går vi natur-
ligvis efter folk med de rigtige kompe-
tencer, men det betyder mindst lige så 
meget, at nye folk kan se sig selv i de 
værdier, virksomheden repræsenterer. 
Vi bruger mange penge og timer på at 
få medarbejdere til at arbejde sig op ad 
vores uddannelsesstige afhængigt af, 
hvor de befinder sig i organisationen. 
Hver eneste medarbejder udstyres med 
et kompetencekort, så vi hele tiden kan 
måle den enkelte medarbejder i forhold 
til den træning, han har fået og med 
henblik på at afdække fremtidige be-
hov. Det sker ved de to årlige MUS-
samtaler. Vores HR-afdeling råder over 
en stor og meget varieret portefølje af 
uddannelsestilbud, som er tilpasset 
alle mulige faglige og personlige kom-
petenceniveauer. Jeg vil vove den på-
stand, at vi er ekstremt dygtige til at 
kompetenceudvikle vores medarbejde-
re. I Holland var jeg også ansvarlig for 
det, vi kalder IKEA College, som årligt 
tager sig af 2000 træningsforløb på 
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4
Du bemærker over tid, at en højt 
betroet medarbejder har et massivt 
forbrug af alkohol, der indikerer, at 
personen måske er alkoholiker. 
Hvad gør du?

Bruger tid og kræfter på vedkom
mende. Jeg sparker ikke bare en 
medarbejder ud. Jeg har prøvet det 
i Holland, hvor vi supporterede en 
medarbejder gennem et længere 
forløb, der fi k en lykkelig udgang. 

5
Du har lige indgået dit livs største 
kontrakt med en lidt besværlig 
handelspartner. I fejrer kontrakten 
med pæne mængder af vin og spiritus. 
Hen på aftenen vil han tage sin store 
Mercedes hjem. Hvad gør du?

Situationen ville ikke kunne opstå, 
fordi vi ikke drikker i forbindelse 
med arbejdet. Generelt holder vi os 
adskilt fra leverandører mht. den 
slags. Vi ville simpelthen takke nej 
til sådan en invitation. Og hvem be
taler i virkeligheden for den slags? 
Os selv! Så ville jeg snarere forlan
ge at få varen lidt billigere. Vi giver 
heller ikke gaver til leverandører, 
kun en blomst ved festlige lejlighe
der. Privat ville jeg reagere prompte, 
hvis jeg observerede en, der var på 
vej til at køre spritkørsel. Det hand
ler om moral. Her er jeg ikke bange 
for at sætte foden ned. 

6
Kort før indgåelse af en vigtig kontrakt 
fortæller din handelspartner, at hans 
datter lider af en alvorlig sygdom, der 
kræver en meget dyr behandling. Han 
mangler 100.000 kr., som han umu
ligt kan skaffe selv? 

Jeg vil aldrig give 100.000 for me
get for en vare, selv om det var en 
stor kontrakt. Vores kontrakter skal 
kunne bære ”i dybden”. Vi er me
get tydelige i vores kontraktproces
ser. Leverandørerne skal underskrive 
en mængde dokumenter om børne
arbejde og meget andet. Vores leve
randører ved på forhånd, at de ikke 
kan presse os til noget. Derfor gør 
de det heller ikke. 

blå bog

Dennis Balslev

›   Født 1961 i København

›   Kone: Anette Balslev, søn: 
Mathias, datter: Maja 

›   Handelsskoleeksamen 
1978-1979

›   Ansat som butikselev i 
IKEA Taastrup 1979

›   Første lederjob: Afdelings-
chef i IKEA’s tæppeafde-
ling i Taastrup 1982

›   Lederjobs i Danmark, Sve-
rige, Holland 

›   Direktør for IKEA Concept 
Business Unit hos Inter 
IKEA Systems B.V., der er 
ejer og global franchise-
giver af IKEA-konceptet 
2004-2013

›   Direktør for IKEA Danmark 
1. maj 2013
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internationalt niveau. Dertil kommer 
10.000 træningsforløb bredt ud til de 
enkelte lande”. 

”Vi har også konstant 25 særligt  
lovende medarbejdere i ledertrænings-
forløb. Man kan sige, at vi har et 360 
graders kompetenceeftersyn på disse 
medarbejdere. Hvor er du stærk, og 
hvor har du svage sider? Det handler 
om at blive meget bevidste om sig selv. 
Vi har et personligt mentorprogram, 
hvor alle i ledelsesteamet fungerer som 
mentor for en anden leder eller leder-
aspirant i virksomheden. Jeg er selv 
mentor for en kollega i Århus”. 

Det er IKEA’s intention at anvende 
4-5 % af alle erlagte timer i virksomhe-
den til kompetenceudvikling. Her er vel 
at mærke ikke tale om den læring, der 
sker i det daglige arbejde, men om den 
uddannelsestid, der anvendes uden for 
den almindelige arbejdstid. Balslev 
hævder, at det flere år bliver til endnu 
mere, hvis oplagte muligheder for kom-
petenceløft viser sig i takt med, at nye 
træningsforløb udvikles. 

Faste lave priser
Den ambitiøse direktør er ikke bange 
for at sætte sin egen ære på spil. Han 
har lovet det danske marked, at han 
hvert år de næste 5 år vil sænke den 
gennemsnitlige pris på de varer, han 
fører i Danmark, med 1 %:

”Ja mindst!” siger han med et selv-
sikkert smil. ”De konkurrencefordele, 
jeg opnår på markedet, skal omgående 
kanaliseres tilbage til kunderne”.

Det er hans faste hensigt fortsat at 
ekspandere, at han og hans medarbej-
dere skal blive endnu bedre til at forstå 
kundernes behov og reagere på dem, 
og at alle processer i virksomheden 
skal kigges efter i sømmene, så tingene 
kan gøres endnu bedre. Han er lodret 
uenig i den politik, der efterhånden har 

bredt sig som en løbeild gennem den 
danske møbelbranche, at man hele ti-
den skal give 20 % i rabat for at lokke 
kunder i butikken. Han mener, det er 
et skråplan, og at det kun viser, at pri-
serne i første omgang er sat for højt:

”Jeg vil give faste lave priser, så 
kunderne ved, hvad de kan regne med. 
De skal ikke være nødt til at gå og ven-
te på næste tilbud. Vi skal bare altid 
have den laveste pris. Jeg vil slet ikke 
ind på tilbudsræset, det er useriøst og 
uigennemskueligt, og branchen selv er 
ved at være godt trætte af den måde at 
drive forretning på. Vores måde gør må-
ske ondt i starten, men den holder i 
længden”.

Når bomberne sprænger om ørerne
Jeg udfordrer Dennis Balslev til at for-
tælle om vanskelige sager eller proces-
ser, hvor hans lederskab virkelig er ble-
vet testet. IKEA har gentagne gange 
været udsat for bombetrusler og fakti-
ske bombeangreb rundt omkring i 
Europa. I flere tilfælde har angrebene 
været fulgt op af pengeafpresning. Po-
litiet og IKEA selv har i disse tilfælde 
været sparsomme med oplysninger for 
ikke at forstyrre efterforskningen. I så-
danne tilfælde har pressen været mas-
sivt til stede med både sympatitilken-
degivelser og udfordrende spørgsmål. 
Dennis Balslev var selv chef i et hol-
landsk varehus, hvor der var anbragt en 
bombe. Det var noget af det sværeste 
at håndtere:

”Jeg husker, at jeg stod på en stol 
og skulle forklare mig for hele gruppen 
af medarbejdere, da jeg fik spørgsmå-
let: ”Kan det ske igen?”. Her ville man 
som leder bare ønske, at man kunne 
forsikre hele gruppen om, at vores ud-
videde vagtberedskab og de ekstra ka-
meraer ville være nok til at sikre vare-
huset for fremtidige angreb. Men sådan 

gør altid tingene

»Privat ville jeg reagere prompte, hvis jeg obser-
verede en, der var på vej til at køre spritkørsel. Det 
handler om moral. Her er jeg ikke bange for at sætte 
foden ned. «
{ Dennis Balslev, Direktør i IKEA Danmark }

7
Din datter har fået hovedrollen i skole
komedien, og hun glæder sig til at 
vise, hvad hun kan for sin mor og far. 
Lige før I skal afsted ringer en betroet 
medarbejder og fortæller at lokummet 
brænder, og at du er nødt til at komme 
til kontoret omgående. Hvad gør du?

Jeg prioriterer mine børn meget højt, 
og jeg har været med stort set hver 
gang, vi har været inviteret til sko
learrangementer. Jeg vil derfor gøre, 
hvad jeg kan for at overdrage op
gaven til en anden i virksomheden. 
Men hvis det er absolut nødvendigt, 
at jeg kommer, så gør jeg det natur
ligvis. Men der skal meget til!

8
På en af dine mange forretningsrejser 
bliver du og tre medarbejdere kidnap
pet. Efter seje forhandlinger og de 
første 3 mio. kr. på bordet, vil kidnap
perne godt løslade enten dig eller de 
tre andre. Hvad gør du?

Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil 
lade de 3 medarbejdere gå. Ganske 
vist er jeg øverste ansvarlige for IKEA 
Danmark, og man vil sikkert godt 
have mig hjem, men her vil jeg føle 
mig mere ansvarlig for mine medar
bejdere end for virksomheden. 

9
Du får at vide af din læge, at du højst 
har 12 måneder tilbage at leve i. Skip
per du jobbet inden for en måned og 
gør de ting, du altid har drømt om, eller 
bliver du på posten til den bitre ende?

Jeg skipper uden tvivl jobbet, selv 
om jeg aldrig kunne forestille mig 
et bedre job. Jeg ville afgjort priori
tere min familie højest og også bare 
have tid til at være.

10
Du er på vej til lufthavnen i Beijing og 
kommer forbi en kunsthandel, hvor du 
ser et kunstværk, som du længe har 
drømt om. Prisen er ikke bare fornuf
tig, men rigtig god, men dit private 
kreditkort rækker ikke til købet her og 
nu. Bruger du firmakortet, selv om det 
ikke er helt efter bogen; du ved jo, at 
du kan betale pengene tilbage til fir
maet allerede mandag formiddag?

Jeg ville aldrig bruge firmakortet pri
vat, selv om jeg kunne betale tilba
ge, straks jeg kom hjem. Her er min 
moral virkelig høj. Tingene skal hol
des fuldstændig adskilt. 
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en garanti kunne jeg naturligvis ikke 
udstede. Den hændelse hænger stadig 
ved mig”. 

En anden gang var der blevet et 
stort hul i taget på grund af voldsomme 
regnmængder. Det lignede nærmest en 
krigszone med CNN, BBC og filmende 
helikoptere og fly hen over varehuset. 
Selv om det hele bogstaveligt talt sej-
ler, må man virkelig forsøge at være 
åben og ærlig og så også sikre sine 
medarbejdere, fortæller direktøren: 

”Der er mange ting, man kan styre, 
men pressen kan man ikke styre. Nogle 

gange kan man synes, at det ikke er 
rigtigt, hvad medierne siger, og det kan 
godt gøre ondt på en, fordi man selv 
tager så meget ejerskab for virksomhe-
den. Man vil naturligvis gerne have en 
fair behandling, men der er ikke meget 
andet at gøre end at sige: Sådan og så-
dan ser vi på sagen. Og så må man fin-
de sig i, at nogle mener noget andet”.

Spørger man til hans personlige mål 
i livet, lyder hans fortælling næsten 
som et eventyr af H.C. Andersen:

”Jeg har opnået alt det, jeg kunne 
ønske mig”, siger han og fortæller om 

sin skønne kone Anette og deres 32 år 
sammen. To ønskebørn. En karriere, 
hvor han begyndte med kun lidt uddan-
nelse og alligevel foreløbigt er endt 
med det ene gode lederjob efter det 
andet. Om arbejdsrelaterede rejser i  
40 lande. Om 15 gode arbejdsår i ud-
landet. Om børnene på gode internatio-
nale skoler. Han fortæller om private 
rejser til Australien, USA, Sydamerika 
og mange steder i Europa. ”Jeg har 
kunnet glæde mig til hver eneste dag. 
Tænk at få lov til at være sund og rask 
og trives med sit job”.  
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 mellemspil  

Spring ikke over,  
hvor gærdet  
er lavest…

Spillere og spilindustrien kan hjælpe forskere med at løse fremtidens problemer.
Fx det gratis mobilspil ’Genes in Space, hvor netspillere hjælper forskerne med at analysere store 

mængder af genetiske data, som senere kan benyttes til at udvikle målrettet medicin mod specifikke 
kræftformer. Spillet er udviklet af Cancer Research UK, Amazon Web Services, Facebook og Google. 

På det astronomiske område har spillerne via ’Planet Hunters’ opdaget 40 nye planeter. Potentialet er 
stort. Det anslås, at der på verdensplan i dag er godt 500 millioner netspillere, og at de på globalt plan 
bruger 3 milliarder timer på spil om ugen. 

På den måde kan komplekse udfordringer løses i hurtigt arbejdende interaktive netværk. 
Fx containe store mængder flydende vand, så vi ikke oversvømmes på grund af klimaforandringer.  

Eller udvikle en skole, der er 100 % inkluderende og ligger nr. 1 fagligt og trivselsmæssigt … 

Hjernekr    ft

Onlinespillet SNAK, udviklet af sprog-
forskere ved Københavns Universitet 
og spiludvikleren Serious Games, sætter 
fokus på talesproget som et ’selvstændigt’ 
sprog i forhold til skriftsproget, der ikke 
tilnærmelsesvist er så socialt og dialogisk 
orienteret som at tale…

Her kan man lege med bandeord, sjuske 
formuleringer, mærkelige sammentræk-
ninger, betoninger, fyldord, pausens be-
tydning etc. Målgruppen er folke skolens 
ældste klasser og gymnasiet – og der 
følger undervisningsmateriale med. 

Prøv det på snakspillet.dk

Samtale  Det er ikke bare online psykopater,  der slipper den in-
dre djævel løs i netkommunikationen. 

Der er 6 faktorer, der kan medvirke til, at mails, chat 
m.m, løber af sporet for helt almindelige mennesker:

Du bliver vred, og vreden kommer til udtryk 
uden at blive standset af den omtanke, som 
almindeligvis redigerer.

Du er afskåret fra umiddelbar feedback, og 
nettets mangel på de små justeringer fremkal-
der en mild aspergers. 

Medier dehumaniserer ved at mennesker på 
distancen kan få en til at skrive ting, man al-
drig ellers ville sige. 

Du er anonym i visse chats, debatter mv. og 
det medvirker yderligere til at fjerne de filtre, 
der ellers holder os på plads.

Modtagere opfatter ofte budskaber anderledes 
end de er ment, da det er svært at formidle 
ironi og glimt i øjet. 

Du bliver revet med af flokken, hvilket er en 
klassisk effekt, når mange mennesker er sam-
men og bliver ondskabsfulde.

Online debat har altså indbyggede vanskelig heder, som 
vores instinkter ikke altid kan håndtere, men som kræ-
ver refleksion og omtanke. 

Det er psykolog, lektor i medievidenskab ved IT Uni-
versitetet Anders Colding-Jørgensen, der har dykket ned 
i problematik ken. 

CYBERCHIKANE

1

2
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     { tekst: Michael Diepeveen / foto: Operate A/S }   om fremtiden

Nogle 
 fi ngerpeg

Folkeskolen står overfor den største forandring i nyere historie og en 

ny rollefordeling mellem ledere og medarbejdere. I den situation ønsker 

skolelederne bl.a. en mere selvstændig organisering.

 P å vegne af Skoleleder-
foreningen afsluttede 
analysefi rmaet Operate 
A/S i marts 2014 en 
stor kvantitativ spørge-
skemaundersøgelse 

suppleret med åbne svarmuligheder, 
hvor 1463 skoleledere deltog. 
 I spørgeskemaet er der spurgt ind til 
forudsætningerne for en succesfuld im-
plementering af skolereformen (og ny læ-
rerarbejdstid), herunder stemningen/mo-
tivationen på skolerne efter lockouten 
sidste år, udviklingen i lederrollen, skole-
ledernes vilkår, behov og trivsel samt pla-
ceringen af skoleledernes forening i det 
samlede organisatoriske billede.
 Undersøgelsen var udsendt til 2700 
medlemmer af Skolelederforeningen, og 
svarprocenten blev 51 % med en repræ-
sentativ fordeling i alder, køn, geografi , 
lederniveau mv. På den baggrund vurde-
res resultaterne at være særdeles valide 
i forhold til den samlede population.

Begrundet tro på, at reform 
går godt igennem 
Når det gælder forberedelserne af ind-
førelsen af skolereformen overrasker 
det nok næppe, at de adspurgte skole-
ledere ikke ser så sort på tingene, som 
det billede nogen ellers maler op.

Lærerne er de mest afgørende spillere i 
forhold til en vellykket skolereform
Andel, der har svaret ”meget vigtige” på spørgsmålet:

Hvor vigtige oplever du, at de følgende er, for at skolereformen 
bliver en succes på din skole?

Fig. 1. Forskellige aktørers betydning for implementering af skolereformen.

Lærerne
Landspolitikerne

Andre medarbejdergrupperSkolebestyrelsen

ForvaltningenEleverne

KommunalpolitikerneForældrene

Skolelederne
88%

25% 91%

59%

41%

29%

30%

36% 40%

 I fi g. 1 ses, hvilke aktører, der reg-
nes for vigtige for reformarbejdet. Skole-
lederne (91 %) peger på lærergruppen 
som den mest afgørende faktor for at 

kunne skabe en vellykket skolereform. 
Halvdelen af skolelederne mener dog 
jf. fi g 2, at lærerne pt. mangler motiva-
tion i forhold til implementering af re-
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hvad siger

formen, og 2/3 angiver, at stemningen 
i lærergruppen fortsat er påvirket af 
sidste års lockout.
 Men næsten samtlige skoleledere 
(98 %) oplever også, at lærernes en-
gagement i deres arbejde stadig er 
meget højt, ligeledes jf. fi g. 2. Det 
er over et år siden lockouten slutte-
de, og i det perspektiv kan det anta-
ges, at der er lys forude – at stem-
ningen på landets lærerværelser vil 
vende til det bedre. 
 Skolelederne (88 %) fremhæver 
også sig selv og deres ledelsesindsats 
som vigtig for at få succes. Samtidig 
er 3 ud af 4 skoleledere positive over 
for opgaven. De trives i deres arbejde, 
og kun meget få overvejer andet job. 
Også det må være at regne på positiv-
siden. 
 På spørgsmålet ”Hvad oplever du 
som de vigtigste udfordringer, for at 
reformen bliver en succes på din sko-
le?” peger skolelederne primært på: 

Ledelse af kulturforandringen. På an-
denpladsen kommer motivering af læ-
rerne, herunder få dem til at lægge 
konfl ikten bag sig og åbne op for nyt. 
Mens udfordringen om at have tid nok 
til ledelsesopgaven kommer ind på en 
tredjeplads. 
 Der er ikke tvivl om, at reformen 
m.m. fører fl ere opgaver med sig, og 
at træerne vokser ikke ind i himlen. 
På undersøgelsestidspunktet angiver 
knapt halvdelen af skolelederne, at de 
ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på 
til den virkelighed, der venter efter 
sommerferien, og de efterspørger der-
for bl.a. sparring og coaching i forhold 
til de nye arbejdsopgaver – og den nye 
lederrolle – der til dels er på vej.

Ny rollefordeling mellem ledere 
og medarbejdere
I medlemsundersøgelsen, Skoleleder-
foreningen har fået lavet, viser det sig 
bl.a., at reform og lov 409 giver øget 

Fig. 3. Et fl ertal af skolelederne oplever, at lederrollen er i udvikling.

64 % forventer, at reformen vil medføre 
en mere klar arbejdsgiverrolle
 
Forventer du, at skolereformen og implementeringen af Lov 409 
vil betyde, at du får en mere klar arbejdsgiverrolle?
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Lærernes 
motivation ift. 
implementering 

Hvad er dit indtryk af 
følgende udsagn om 
lærerne på din skole?
De mangler aktuelt motivation 
i forhold til at implementere 
skolereformen.

Lærernes engage-
ment i arbejdet

Hvor enig er du i udsagnet: 
Lærerne har et generelt højt 
engagement i deres arbejde

 Meget enig 9%
 Enig 40%
 Uenig 40%
 Meget uenig 9%
 Ved ikke 2%

 Meget enig 51%
 Enig 47%
 Uenig 2%
 Meget uenig 0%
 Ved ikke 1%

Fig. 2. Lav motivation blandt lærere ift. 
reform, men generelt højt engagement.
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ledelsesrum, og at det igen læg-
ger op til, at skolelederne indta-
ger en ny, mere klar lederrolle.
 Således peger 85 % af skole-
lederne på, at deres rolle som 
ledere har forandret sig i forbin-
delse med sidste års lockout 
og ophævelsen af lærernes ar-
bejdstidsaftale, og to ud af tre 
(64 %) venter, at denne udvik-
ling vil blive forstærket retning 
af en mere klar arbejdsgiverrolle 
i takt med, at reformen og de 
nye arbejdstidsbestemmelser 
træder i kraft efter sommer, jf. 
fi g. 3.  

De nye vilkår betyder, at skole- 
lederne får en øget direkte le-
delsesopgave og et øget ansvar 
for udviklingen af de enkelte 
medarbejdere/medarbejder-
team. Og med det større ledel-
sesrum, som følger med refor-
men m.m. og den udvikling, der 
sker, er der et mere eller min-
dre udtalt krav om, at det skal 
omsættes til resultater.
 Skiftet i forhold til ledernes 
rolle på skolen betyder ikke auto-
matisk, at det er ledelse med 
større L, der skal til. Undersøgel-
sen viser også, at den kulturfor-
andring, der skal ske gennem 
bl.a. god ledelse, handler om at 
inddrage fl ere medarbejderne i 
ledelsesarbejdet, og at der er be-
hov for kompetencer som at 
kunne skabe tillid, dialog og 
samarbejde. 
 Rollefordelingen bliver dog 
tydeligere og skal afklares på 
ny, som det fremgår af fi g. 4., 
og det på alle niveauer. Der er 
fx også en forventning blandt 
skolelederne om, at politikere 
og skoleforvaltninger følger re-
formen til dørs og giver skoler-
ne, lederne og de ansatte rime-
lige arbejdsvilkår.

Hver for sig er vi stærkere 
sammen
Foreningen har i undersøgelsen 
spurgt, om reform og Lov 409 
bør have organisatorisk betyd-
ning for vores forening? Svaret 
er todelt: Dels vil medlemmerne 
naturligt nok fortsat have en 
stærk forening, der støtter dem 
i opgaveløsningen og varetager 

Fig. 4. Behov for tydeligere afklaring af roller og ansvar på alle niveauer.

64 % forventer, at reformen vil medføre 
en mere klar arbejdsgiverrolle
 
Forventer du, at skolereformen og implementeringen af Lov 409 
vil betyde, at du får en mere klar arbejdsgiverrolle?

Rolle- og ansvarsfordeling, ressourcer og tillid 
er vigtigst, når skolereformen implementeres
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hvad siger

ledergruppens interesser. Dels vil de 
have en selvstændig forening, der er 
(helt) frigjort fra Lærerforeningen. 
 Således ønsker ca. tre ud af fi re 
(72 %) af de adspurgte skoleledere, 
at Skole lederforeningen skilles ud 
som en juridisk selvstændig enhed i 
forhold til DLF. Næsten otte ud af ti 
(77 %) mener, at Skolelederforenin-
gen bør arbejde for en samlet selv-
stændig organisation kun for ledere. 
Ser man bort fra de, der har svaret 
’måske’, er det kun ca. en ud af ti 
skoleledere, der vil fortsætte som 
nu, jf. fi g. 5.  
 Sidste års lockout var (skolepoli-
tisk og i spørgsmålet om konfl ikt-
kontingent) med til at gøre det klart, 
at ledere og lærere ikke bør være 
organiseret sammen – det mener 
mere end 2 ud af 3 skoleledere. På 
spørgsmålet om formålet med at få 
en selvstændig lederorganisation pe-
ger 3 ud af 4 skoleledere på, at det 
vil føre til en mere tydelig og gen-
nemsigtig lederrolle og gøre samar-
bejdet på skolerne bedre, jf. fi g. 6.
 På samme måde som vilkårene 
for og rollefordelingen mellem skole-
ledere og medarbejdere forandrer sig 
i skolen, ønsker et stort fl ertal af skole-
lederne altså en forandring af organi-

Fig. 6. Ledere og medarbejdere i hver sin faglige organisation.

0% 20% 40% 60% 80%

 Andel respondenter, der har svaret ”i meget høj grad” og ”i høj grad”

Eff ekterne af en mere ua ængig 
organisering

Hvor enig er du i følgende udsagn i relation til etablering af en selv-
stændig organisation ua� ængig af Danmarks Lærerforening?

Vi kommer til at stå svagere 
som gruppe

Det vil øge risikoen for at få fl ere ikke-
fagprofessionelle skoleledere

Det vil styrke ledelsesautoriteten 
overfor alle medarbejdergrupper

Forårets konfl ikt viser, at vi ikke kan 
være i samme forening

Det vil føre til bedre aftale- 
og forhandligsret

En tydelig og gennemsigtig lederrolle 
vil styrke samarbejdet på skolerne
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sationsstrukturen, der passer med vir-
keligheden. På trods af, at der er et 
frugtbart professionsfællesskab, der 
binder ledere og medarbejdere, så har 
de to grupper også et forskelligt ståsted 
og langt fra altid ens interesser.

Ikke på vej væk, men på 
vej mod noget nyt
Det er en god demokratisk tradition i 
foreningsverdenen at lytte til medlem-
merne. Det har været formålet med den-
ne undersøgelse, hvor der også er spurgt 
ind til en række andre forhold end 
nævnt her (læs hele rapporten på hjem-
mesiden), og som skal bidrage til at 
Skolelederforeningen holder kursen og 
har tilbud og aktiviteter af værdi for 
medlemmerne. 
 Resultaterne af undersøgelsen er 
løbende blevet bragt i vores egne medi-
er på nettet, i de sociale medier og alt-
så nu her i bladet. Foreningens HB og 
lokalformænd er særligt blevet under-
rettet, ikke mindst fordi dele af resulta-
terne er blevet kommunikeret ud eks-
ternt i nyhedsmedierne i DR og i de 

store aviser, hvor formanden Claus 
Hjortdal har kommenteret emnerne.
 Det har så ført til omtale i en række 
større og mindre medier, netmedier, 
radio samt på de sociale medier FB, 
Twitter og Linked-In, hvor samarbejds-
partnere og beslutningstagere har taget 
tråden op. Specielt vedrørende Skole-
lederforeningens organisatoriske stå-
sted har formanden i en kronik i Poli-
tiken 26/4 uddybet baggrunden og 
perspektiverne for selvstændighedspro-
jektet. 

Skolelederundersøgelsen 2014
Websurvey gennemført ved OPERATE Analyse med 
deltagelse af 1463 skoleledere (svarprocent 51 %). 
Læs hele undersøgelsen og data m.v., der fi ndes på 
www.skolelederforeningen.org. Læs også kronikken her.
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 Der bør følge højere løn  med mere ansvar, mener 8 ud af 10 skoleledere i en rundspørge lavet 
af DR Nyheder.

Når den nye skolereform træder i kraft, vil det resultere i flere opgaver med højere komplek-
sitet for skolelederne. Derfor er 80 % af skolelederne i DR’s rundspørge helt eller delvist enige 
i, at de bør få en lønstigning i takt med det større ansvar skolelederne vil have.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at et lønløft er sandsynligt, da det er den vej 
samfundsudviklingen går, og han bedømmer, at lønstigninger for skolens lederne – der får flere 
arbejdsopgaver, mere ansvar og højere status – vil blive et vigtigt punkt ved OK’15.

Kilde: dr.dk

Landets elever på 
grundskoler i 8. og 9. 
klasse får torsdag den 29. 
januar 2015 mulighed for 
at gå i stemmeboksen og 
sætte kryds på stemme-
sedlen.
 
Undervisningsministeriet  
og Folketinget arrangerer 
Skolevalg 2015, som er et 
landsdækkende arrange-
ment, for at få de unge til 
stemmeboksen. Formålet 
er at modvirke den falden-
de valgdeltagelse blandt 
førstegangsvælgere. 

Alle skoler kan deltage, og 
der er udarbejdet et mate-
riale til et undervisnings-
forløb på tre uger forud for 
valghandlingen.

Der er allerede nu mu-
lighed for tilmelding på 
www.ft.dk

VALG?

Lønst      gn      ng

Slang
Chille, fråderen,  
kamelkys… og  
tusindvis af andre 
slangord med  
forklaringer, citater,  
synonymer og  
ordenes oprindelse. 

Ny app til 19 kr.:  
Slangordbogen 

En 40-årig med en lang videregående uddannelse kan forvente at leve 5,1 år  
længere end en 40-årig, som kun har afsluttet grundskolen. 

Det viser beregninger baseret på dødelighed i årene 2009-13.
En 40-årig med en lang videregående uddannelse kan forvente at blive 83,5 

år, hvilket er det højeste blandt uddannelsesgrupperne. 
Personer med mellemlange videregående uddannelser, som bl.a. omfatter  

lærere, pædagoger og sygeplejersker, ligger lige under med 83,4 år, mens bache-
lorer ligger tredjehøjest med 83,2 år. 

Den grundskoleuddannede må nøjes med en forventet levealder på 78,4 år.
Ny rekord i øvrigt: Der er nu 1.031 danskere, der har rundet de 100 år.

Kilde: Danmarks Statistik

LIVSLANG LÆRING

Tomme  
tønder  
buldrer  
mest…
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tip top   { tekst: Malene Lieberknecht / foto: KMD }

Digitale undervisningsportaler kan være ét af værktøjerne 

til at imødekomme nye krav i folkeskolereformen. Det er 

erfaringen på Tagensbo Skole i København

 N år 6. U. på Tagensbo 
Skole åbner compu-
teren, får de på skær-
men klar besked om, 
hvad de skal lære, og 
hvad de skal lave. Så-

dan er det i både dansk, matematik og 
engelsk.

De bærbare computere er tændt og 
står parat på bordene foran eleverne på 
Tagensbo Skole i Københavns Nord-
vestkvarter. Her bruger de et nyt digi-
talt undervisningsunivers ’KMD Educa-
tion’ i skolens 6., 7. og 8. klasser. 
Portalen giver lærerne mulighed for at 
planlægge og sammensætte digital un-
dervisning med forløb og aktiviteter.

I dag er 6. U. midt i et forløb om 
gyselige fortællinger. Klassen læser hi-
storien om Fastelavnsnarren, og dagens 
opgaver handler om genrefortællinger. 
På computerskærmen står, at klassens 
elever skal fremlægge deres besvarelser 
i plenum for klassen.

”Det er blevet nemmere at forstå, 
hvad det er, vi skal lære, og hvad vi 
skal lave”, forklarer klassens elever.

Videndeling blandt lærere
Skoleleder Jeanne Jacobsen, Tagensbo 
Skole, mener, at en digital undervis-
ningsportal som KMD Education, kan 
være med til at løfte opgaven, når skole-
reformen stiller krav om netop klare læ-

 UNDERVISNING 
     PÅ NETTET 

I EN REFORMTID
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it

ringsmål, differentieret undervisning 
og videndeling blandt lærerne.

”Vi kan bruge en portal som denne 
til at blive bedre til at benytte digitale 
læringsmidler i undervisningen. Samti-
dig taler det at bruge it i undervisnin-
gen ind i reformen, fordi det for eksem-
pel kan være en hjælp til at sætte klare 
læringsmål for eleverne. Med et system 
som dette, bliver det tydeligt for elever-
ne, hvad de hver især skal lære”, siger 
Jeanne Jacobsen.

Via portalen kan skolens lærere dif-
ferentiere, så undervisningen tager 
hensyn til den enkelte elev. Dermed 
kan klassen arbejde med samme emne 
og samme tekster, selvom elevopgaver-
ne kan være forskellige.

Tidsbesparende på sigt
På Tagensbo Skole ser Jeanne Jacob-
sen det som et plus, at skolens lærere 
via portalen kan dele undervisningsfor-
løb med hinanden. Når en lærer har 
planlagt og gemt undervisningsmateria-
le i systemet, kan skolens øvrige lærere 
genbruge forløbet eller lade sig inspire-
re af det, som det passer til læreren, 
klassen og emnet.

”På sigt kan vi spare store mængder 
forberedelsestid, efterhånden som vi 
får gemt fl ere og fl ere undervisningsfor-
løb i systemet. Som skoleleder ser jeg 
en stor fordel i, at de undervisningsfor-
løb, som fungerer godt, kommer i brug 
igen blandt andre lærere på skolen”.

Netop forberedelsestiden har været 
en udfordring for skolens lærere, da de 

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org
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tog portalen i brug for et års tid siden. 
Det tager lang tid at forberede et nyt 
undervisningsforløb, som både skal 
planlægges, samles og lægges ind i sy-
stemet. Alle dele af undervisningen 
skal tænkes ind fra begyndelse, hvad 
enten det er emne, formål eller materi-
aler. 

Emilie Klubien er lærer på mellem-
trinnet på Tagensbo Skole og undervi-
ser 6. U. i dansk.

”Når først undervisningsforløbet er i 
gang, er det detaljerne, som jeg skal 
fokusere på. Det er en stor forberedel-
sesopgave i at planlægge hele forløbet, 
og du skal som lærer tænke alle dele af 
undervisningen ind fra begyndelsen”, 
siger Emilie Klubien.

Jeanne Jacobsen er enig i, at den 
tunge forberedelsestid er en udfor-
dring, især i opstartsfasen.

”Det er vigtigt ledelsesmæssigt at 
italesætte, at et projekt som dette i 
starten kan give lærerne mere forbere-
delse, til gengæld skal man som leder 
holde fast i, at det på længere sig vil 
blive en it-mæssig lettelse”.

IT-grundlag skal være tip-top
Der er også andre udfordringer, når 
man bringer it ind i undervisningen.

Skal projektet lykkes, skal it-grund-
laget på skolen være i orden. Det er 
Jeanne Jacobsens erfaring:

”Inden man som skoleleder kaster 
skolen ud i en digital forandring, må 
man sikre sig, at alt it fungerer opti-
malt på skolen. Det gælder både hard-

fakta

KMD Education er en 
digital platform udviklet 
af KMD. 

Portalen har været afprø-
vet som pilotprojekt siden 
januar 2013 i en række 
kommuner landet over. 

I dag anvender Vejle og 
Morsø løsningen i fuld 
skala. 

ware og netværk. Netværket skal funge-
re upåklageligt, og skolens elever skal 
have nem adgang til computere. Ellers 
risikerer man at kuldsejle med projek-
tet og stå tilbage med frustrerede ele-
ver og lærere”.

På Tagensbo Skole har alle elever 
fra 1. klasse bærbare computere.

”Som leder må du hele tiden sikre 
dig, at it-løsningen er i orden, og du 
må engagere dig i, hvordan projektet 
forløber. Spørg jævnligt ind til, hvordan 
lærerne oplever at arbejde med det, og 
om de oplever udfordringer med pro-
jektet, som der skal tages hånd om”. 

 UNDERVISNING 
     PÅ NETTET 
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 N yhedsmedier som avi-
ser, radio og TV er 
ikke sat i verden for 
at male skønne bille-
der af fremtiden. De 
lever i nuet, er kriti-

ske, jagter det anderledes og konfl ikt-
fyldte. Men bagom det sensationelle 
fi ndes der som bekendt en hverdag.

Så alt imens vi hører historier om, 
hvordan det kniber med at få forberedt 
skolereformen, hvordan elever, forældre 
og medarbejder ikke føler sig ordentligt 
klædt på til det nye, arbejdes der på de 
fl este skoler intenst og systematisk på 
at få det hele til at lykkes. Det gælder 
fx Allerslev Skole i Lejre, hvor man er 
både på vej og i vej.

Godt nok i et langt, sejt træk, der 
startede i efteråret og har budt på man-

ge møder i udvalg og arbejdsgrupper. 
Med papirer og diagrammer. Fyldt med 
overskrifter på udfordringer, kruseduller 
med visioner og pile med mulige løs-
ninger. Det er til at blive høj af. Og lidt 
mat af. Men fremad går det.

Rød mand stå, grøn mand gå
En solbeskinnet fredag formiddag er 
Plenum med på ledelsesteamets møde. 
Her er SFO-leder Lise-Lotte Ganzhorn, 
Britta Rohrberg, der er afdelingsleder 
for indskoling og anden undervisning, 
viceskoleleder Tommy Fredensborg 
med udskoling, drift og IT som ansvars-
område og skoleleder Niels Berendsen 
i færd med at samle op på processen 
frem mod premieren august ’14. 

Information og dialog er ord, der går 
igen. Ledelsen har systematisk infor-

Lærerlockouten har trukket spor efter sig. Nu over et år efter 
er der dog tegn på, at stemningen er ved at vende til det 
positive. Vejene dertil går bl.a. gennem: Åbenhed, inddragelse, 
muligheden for at komme til orde og sige tingene højt!

ÅBNE 
DØRE

meret om, hvad reformen betyder, her-
under hvad er det for mål og krav, sko-
len skal leve op til. Og så har de prøvet 
at brede alt indholdet i reformen ud og 
sammen med personalet samle op på, 
hvad er det for temaer, skolen særligt 
kan beskæftige sig med, hvad er mulig-
hederne i det nye? 

”Vi har først og fremmest prøvet at 
være tydelige på vilkårene. Det vi ikke kan 
ændre på, det vi skal fi nde løsninger på. 
Det har så samtidig øget vores fokus på de 
ting, som skolen selv har mulighed for at 
forme og realisere, både nu og længere 
hen ad vejen”, fortæller Niels Berendsen, 
skoleleder på stedet i de sidste seks år og 
i øvrigt lokal skolelederformand. 

Med en rød-gul-grøn øvelse med 
medarbejderne om vilkårene og det, der 
skal afklares yderligere, lykkedes det at 
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dæmme op for noget af usikkerheden i 
forhold til, at der sker mange ændringer 
på en gang – og for de frustrationer, der 
har bidt sig fast efter oplevelsen af at 
blive trådt på ved lockouten. Et vigtigt 
element i processen er at give plads. Så 
bekymringerne kan få luft. 

I denne afklaringsproces kom også 
mange rigtige gode ideer op på bordet. 
Næste trin var, at ledelsen udmøntede 
inputtene i nogle temaer og via opslag 
på skolens personalerum inviterede læ-
rere og pædagoger m.fl. til at deltage i 
arbejdsgrupper for at folde ideerne 
yderligere ud. Men det var der ikke 
mange, der havde lyst til…

”Så vi måtte i tænkeboks igen og af-
talte i stedet to åbne tirsdagsmøder, ar-
rangeret i samarbejde med vores 12-
mand store pædagogiske udviklings-
gruppe, hvor både lærere, pædagoger og 
ledelse er repræsenteret. Her bliver 
mange beslutninger i forvejen vendt, og 
muligheden for at komme på banen i 
det fora trak mange flere til”, siger Niels 
Berendsen. 

Sådan er det lykkedes at få drøftet, 
hvordan skolen fremover organiserer 
samarbejdet og opgaveløsningen i for-
hold til reform, arbejdstid, øget tilstede-
værelse flere timer, mere undervisning 
og nye aktiviteter mv. Konkret har det 
handlet om, hvordan skolens dagligdag 
vil se ud, hvordan kommer skemaet til 
at se ud for indskoling, mellemtrin og 
udskoling mv. Altså være fremadrettet.

”At have et åbent møde, hvor alle 
kunne bidrage, uden nødvendigvis at 
forpligtige sig, fik mange flere til at 
møde op og til at spille med. Mindst 
lige så godt er, at det førte en bedre 
stemning med sig. Det var dejligt at se, 
så mange der ville tale positivt med om 
fremtiden, og det tolker vi pt. som, at 
skolen ikke alene har et personale, der 
er tilfreds med at blive inddraget, men 
selv ønsker at bidrage til at skabe en 

ny skole”, fortæller ledelsesteamet. 

Øget følelse af samhørighed
At stemningen på skolen er ved at ven-
de til det bedre ikke bare er ’en ledel-
sesmæssig konstruktion’ viser tilbage-
meldingerne fra personalet, der har 
rost møderne for at være gode og kon-
struktive. Det har også givet et boost til 
samarbejdet mellem medarbejderne på 
tværs af fagligheder. 

”Jeg oplever, at der er opstået en 
naturlig tænkning om den samlede per-
sonalegruppe og en anerkendelse af 
hinandens kvaliteter. Lærerne har invi-
teret pædagogerne til samarbejde om 
at etablere fx legepatruljer og aktivite-
ter i udskolingen”, siger SFO-leder 
gennem lidt over et år Lise-Lotte Ganz-
horn. Hun suppleres af Niels Berend-
sen, der hæfter sig ved, at der ikke tales 
så meget om lærer/pædagogsamarbejde 
længere, men om teamsamarbejde, li-
gesom lærerværelset er blevet til perso-
nalerummet.

Nu har der været forskellige forløb, 
da pædagogerne ikke direkte var en del 
af konflikten. Omvendt står de over for 
store forandringer med øget samkøring, 
understøttende undervisning mv., så de 
har vel også deres betænkeligheder? 

”Egentlig var pædagogerne lidt træt-
te af, at konflikten mest handlede om 
lærerne, mens de skulle være på sko-
len og dække det hele ind. Så jeg sy-
nes, at jeg havde en opgave i at sige: 
Det forstår jeg godt, men lad os nu ud-
vikle en logistik for at tage vare om det 
her og sæt jeres kompetencer i spil. 
Forløbet under konflikten pegede på 
den måde frem mod den længere sko-
ledag og understøttende undervisning, 
lærere og pædagoger nu skal praktise-
re”, siger Lise-Lotte Ganzhorn.

Skolen lægger ekstra timer oven på 
de to-voksen ordninger, der allerede er i 
billedkunst, i håndarbejde, hjemkund-

skab m.m. Man øver sig i at have et sam-
arbejde, der rækker ud over indskolingen 
op i mellemtrinnet og udskolingen. Der 
er også allerede pædagoger, der i en vi-
karfunktion står alene og varetager un-
dervisningen. Og fremfor alt er der en 
livlig diskussion af, hvad det er for en 
faglighed, som pædagogerne kan bringe 
med ind i en ny, mere mixet skoledag. 

”Der er en vis usikkerhed blandt 
pædagogerne om, hvor bliver SFO’en 
og deres råderum af? Hvor er vores 
plads i det her? Her har vi ledelsen lø-
bende samtaler med de medarbejdere, 
der er usikre, og vi står for at skulle 
have MUS-samtaler inden længe, for 
lærere og pædagoger på samme tid og 
ud fra de samme skabeloner”, fortæller 
Lise-Lotte Ganzhorn og viceskoleleder 
Tommy Fredensborg. 

Også afdelingsleder Britta Rohrberg, 
der nu på andet år er leder på skolen, 
kan spore en udvikling i retning af at 
kunne se, hvilke fordele der kan være 
ved den nye skolereform, og hvordan 
man kan gøre tingene anderledes end 
nu. Ikke mindst gennem et fornyet og 
forstærket teamsamarbejde.

”Selv om alle har forskellige tilgange 
og udtryk, er grundtanken meget den 
samme. Det er i teamsamarbejdet, man 
vil lægge kræfterne og det er også dér, 
vi som ledere skal være ind over. Selv 
har jeg fx ændret min praksis – ledel-
sespraksis – omkring børn med særlige 
behov, idet jeg er mere med i team- og 
fagmøderne for at sparre og vejlede om 
de enkelte børn. Vi skal jo tilrettelægge 
vores undervisning, så den passer til 
børnene”, siger Britta Rohrberg, hvilket 
som bekendt ikke altid er lige let. 

Ingen større mystik, bare ledelse
Britta Rohrberg oplever, at elementerne 
i inklusionsopgaven flugter med tanker-
ne i hele reformen. Der vil ikke længere 
være nogen børn, der skal andre steder 

ÅBNE 
DØRE

»Det er en lang proces. Der brug for at mødes, der 
bliver hevet i os og vi sætter selv mange processer 
i gang. Det vigtigste er nok, at selve tænkningen 
ændrer sig, før praksis reelt gør det.«
{ Britta Rohrberg, afdelingsleder, Allerslev Skole }
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hen for at falde til i ro eller på anden 
måde afledes fra at være i klasserne og 
i undervisningen. Nej, systemisk tænkt 
hænger det sammen, undervisning og 
fritid, læring og leg, det boglige, prakti-
ske, kreative mv. Det er på én gang vi-
sionen, udfordringen og en længere 
omstillingsproces, som skolen står 
overfor med behov for mange møder  
og næppe brug for mindre ledelse...

”Vi er jo en form for rollemodeller 
og skal hele tiden at signalere, at vi sy-
nes, at teamet er omdrejningspunktet 
for forandring og fornyelse. Derfor er 
det også meget vigtigt, at vi agerer som 
team i vores eget ledelsesteam. Så vi 
er omdrejningspunktet, og at vi er be-
vidste om at agere i fællesskab”, siger 
hun. Og Lise-Lotte Ganzhorn supplerer: 
”Al forandring starter med os selv, så vi 
prøver at have fælles billeder på fremti-
den, være inde over det hele og at gøre 
tingene sammen”.

På lederteamets faste møder er en 
række faktuelle ting på dagsordenen. 
Men også de indbyrdes relationer og 
rollerne hver især og samlet som team. 
Ikke mindst fordi der – igen ikke 

mindst i medierne – er talt og skrevet 
om det nye ledelsesrum og den nye le-
derrolle med måske større L, der skulle 
følge med reform og ny lærerarbejdstid.

”Vores rolle som ledere ændrer sig, 
bl.a. bliver den mere dialogbaseret. Men 
jeg har måttet bruge energi på at afmy-
stificere min rolle. I dele af personalet 
kom det frem, at nu skulle vi være dem, 
der stikker ordrer ud og bestemmer på 
den gammeldags måde. Det er jeg gået 
i dialog om: Er det sådan de ville se på 
mig fremover, som et menneske med 
horn i panden? Aah, så galt var det så 
heller ikke”, fortæller Tommy Fredens-
borg. Han har været på skolen i adskil-
lige år og kender butikken godt.

Niels Berendsen tager tråden op om 
ændringen af ledelsespraksis, der efter 
hans vurdering sker på i hvert fald to 
fronter. På den ene side ved at være 
meget mere på gulvet i forhold til med-
arbejdere og team og på den anden 
side meget mere overordnet at tænke 
og agere strategisk.

”Vi har i ledelsen delt afdelingerne 
mellem os og arbejder hen imod, at 
teammøderne bliver skemalagt, hvor de 

Allerslev Skole 

Byen og kommunen er Lejre.  Ad snoede veje på kant mellem 
udkant og hovedstadsopland med Roskilde som nærmeste 
store by og med København inden for rækkevidde, når Plenums 
udsendte frem.

Uden for er der ikke et stort skilt, hvor der står SKOLE… men kender 
man slagsen, er der ikke meget at tage fejl af: En skole er en skole. 
Samtidig udgør Allerslev Skole med sine lige linjer, high tech look 
og et væld af solpaneler på taget en kontrast til områdets bonde-
husidyl og små-parcelhuse. 

Skolen er udbygget og ombygget i forbindelse med skolestruk-
turændringer, hvor en  mindre skole  er blevet nedlagt og  inte-
greret i Allerslev Skole. I sig selv en stor forandring. Også skolens 
SFO-del flyttede ved den lejlighed ind på skolen.

Med 660 elever, 3 spor 72 ansatte arbejdes der på højtryk med 
reform og de nye rammer for arbejdets udførelse. Herudover 
følges der op på den kommunale vision ”Suveræne skoler”, hvor 
rød-grønne ord og overskrifter som berigende læringsmiljøer, 
økologi og bæredygtighed, digitale frontløbere og at Lejre kom-
munes skoler skal være blandt de allerbedste bl.a. optræder. 

Skolen har i forvejen arbejdet med øget bevægelse i en årrække. 
I forbindelse med reformstarten bliver SFO’en nu idrætscertifi-
ceret, og man er i gang med at udvide det pædagogiske og læ-
ringsmæssige samarbejde udadtil med bl.a. områdets spejdere, 
og musikskolen og idrætsforeningerne. 

»Som ledere skal vi have hånd i hanke med de over-
ordnede processer, samtidig med at der kommer 
117 input indover. Så det er godt, at vi har humoren 
i behold, ellers overlevede vi ikke..«
{ Niels Berendsen, skoleleder, Allerslev Skole }

før har været mere flydende og alene væ-
ret i lærernes egne hænder. Ikke så man 
ikke kan flytte på møderne, men så man 
skal vise, hvor man flytter dem hen. 
Samtidig har jeg i de senere år mærket, 
at vi snakker meget mere strategi end 
tidligere, hvor vi vender ikke kun faktuel-
le, men mulige problemstillinger, og på 
den måde forebygger, at brandsluknin-
gen bliver for styrende for vores dag”.

Skoleleder Niels Berendsen frem-
hæver ledelsens endelige ansvar, her-
under at der ikke rigtig gælder nogle 
undskyldninger, når man er leder. Fx at 
man godt ved, at man skulle have lavet 
dette eller hint, men henviser til, at 
man har så meget for tiden. Det bety-
der, at når ledelsesteamet har lavet af-
taler om, hvad man vil med sit teamar-
bejde, skal teamet stædigt prøve at 
holde fast i det. Det gælder på samme 
måde ud i systemet i forventningerne 
mellem ledere og medarbejdere.

”Der er brug for, at vi tager ledelse 
på os, samler enderne op og finder en 
form, vi kan starte med pr. 1. august. Vi 
er i dialog og inddrager medarbejderne, 
men vi skal også signalere, at vi har no-

fakta
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»Jeg ser tegn på overskud og en erkendelse af, at nu 
er vi videre og bliver nødt til at gå til fadet og bl.a. 
byde ind med, hvordan vi kan forestille os at samar-
bejde bedre i en ny teamstruktur.«
{ Lise-Lotte Ganzhorn, SFO-leder, Allerslev Skole }

»En af mine venner spurgte, om ikke medarbejder-
ne bliver trætte af, at vi som ledere skal mere ud på 
gulvet og kommer rendende? Men det ved jeg fak-
tisk, de har et ønske om.«
{ Tommy Fredensborg, viceskoleleder, Allerslev Skole }

get på tegnebrættet med konkrete tan-
ker om, hvad der skal ske, og hvad vi 
skal”, siger Lise-Lotte Ganzhorn. 

Skoleleder Niels Berendsen: ”Det er 
vigtigt for os, at det er gennemtænkt, 
det vi laver og foreslår som ledelse, så 
derfor skjuler vi ikke vores holdninger. I 
stedet for at gå og lurepasse melder vi 
ud: Vi tænker sådan, hvad tænker I? Vi 
har jo masser af holdninger til, hvordan 
vi kunne gøre det her godt, så irriteren-
de er vi jo! Og derfor er det så vigtigt 
med åbenheden og gennemsigtighe-
den”.

Tilstedeværelse, arbejdstid og mening
Længere skoledag, flere timer, mere 
undervisning, og lærerne skal være 
mere på skolen. Det giver positivt set 
rum til, at lærersiden vil kunne løfte 
nogle af de ting, som ledelsen har på 
sit bord nu – driftsopgaver, pludseligt 
opståede situationer og på andre områ-
der, hvor der skal træffes kvalificerede 
valg?

”Det tænker jeg vil komme som en 
naturlig del af arbejdet her på skolen, 
når man har en arbejdsdag, der er læn-
gere. Så vil folk automatisk – det vil de 
fleste ansvarlige mennesker – blande 
sig i de processer, der foregår. Så når vi 
snakker om en længere og mere varie-
ret skoledag, vi vil også gerne snakke 
en længere og mere varieret arbejds-
dag. Det er vi meget nysgerrige på som 
man siger på nudansk, og det prøver vi 

at se nogle nye muligheder i”, siger 
Tommy Fredensborg.

Det med arbejdstiden er et kildent 
spørgsmål. Lige nu er udgangspunktet, 
at der er fuld tilstedeværelse, medmin-
dre andet er aftalt. For tiden arbejdes 
der på at lave en form for forståelses-
papir mellem skolechefen og lærer-
kredsformanden. Indtil det er afklaret, 
giver det en smule støj på processen. 
For selv om personalet gerne vil være 
konstruktivt, så har de det jo også i 
baghovedet, hvordan deres arbejdstid 
mere formelt bliver skruet sammen.

Uanset hvad det ender med, er le-
delsesteamet på Allerslev Skole enige 
om at arbejde på, at det bliver tilstede-
værelse med mening, undervisning 
med mening og mødevirksomhed med 
mening. Så der bliver mulighed for 
fleksibel planlægning, bl.a. sådan at al 
mødeaktivitet ikke lægges sidst på da-
gen, men få organiseret samarbejdet, 
så man har børnene på skift og møder-
ne også kan holdes hen over dagen.

”Den længere og varierede arbejds-
dag er en stor kulturændring for mange 
lærere. Så vi prøver også at signalere, at 
vi vil prøve at gøre det så godt som over-
hovedet muligt med de arbejdspladser, 
der skal være, og samarbejder tæt med 
vores TR og vores AMR om, hvor de kan 
etableres og hvordan de kan se ud. Ikke 
nogen nem opgave, da der jo også er 
økonomi og m2 i det, men vi prøver at 
holde fast i, at vi jo stadig er de samme 

mennesker, der vil hinanden det bedst 
muligt”, siger Britta Rohrberg.

Folkeskolereformen bliver næppe 
indført efter sommer, der går nok et  
par år i hvert fald. Og i den forbindel-
se: Hvad med ledelsesteamets egen 
arbejdstid, den er vel de samme 37 ti-
mer ugentligt, som det hele tiden har 
været, spørger Plenums udsendte til 
sidst – og bliver mødt af en HØJ latter.

”Vi er hårdt presset arbejdsmæssigt, 
men går ikke og pisker os selv eller hin-
anden med det, og det betyder meget for 
ånden i vores arbejde, at vi ikke tænker 
så meget over klokken. Nogle gange kan 
man ærgre sig lidt over, at man er nødt 
til at foretage sig nogle prioriteringer, 
som ikke er hensigtsmæssige. Men vi er 
også privilegeret på flere måder. Kommu-
nen har fx satset på vores uddannelse, 
og det kollegiale netværk i vores lokale 
lederforening giver os også en god plat-
form”, siger Niels Berendsen.

I ledelsen er der opmærksomhed på 
hinandens arbejdstid med ret og pligt 
til at slå ned på det med fx at arbejde 
til kl. 22. Herudover er der i teamet en 
forventning om, at Skole lederforeningen 
fortsat tydeligt vil markere, at ledel-
sesnormeringen og ledelseskraften på 
skolerne er et skisma i disse tider, hvor 
skolelederne skal gå spidsen for omstil-
lingen mod ny reform og ny arbejdstid, 
men tilsyneladende også fortsat har 
tjansen som regnearksbestyrere og  
skrivebordsarbejdere. 
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Al begyndelse 
er svær…

mellemspil

 Eleverne i folkeskolen   får ikke altid nok hjælp, når de 
føler sig mobbet. Det viser nye tal fra Dansk Center for 
Undervisningsmiljø, DCUM, der har spurgt 130.000 
elever om mobning.

En tredjedel af eleverne på såvel mellemtrinnet som i 
udskolingen oplever således ikke, at der bliver grebet 
ind, når der er mobning i en klasse.

Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø

1946 var året med flest levende-
fødte danskere, nemlig 

96.111
1983 var året med færrest levende-

fødte danskere, nemlig 

50.822
I 2013 fødtes 

55.873 
børn. 

Tallet er på vej ned mod  
NY BUNDREKORD…

Trivsel 

Flest & 
færrest

I en ny bog ’The triple package’ søger Amy Chua (Tigermor) og hendes 
mand Jed Rubenfeld at identificere ”den særligt kreative personlighed”.

Hvorfor klarer fx jøder, mormoner og kinesere sig bedre end andre grup-
per i USA? Jo, ifølge forfatterne skyldes det et samspil af tre – på flere må-
der – modsatrettede personlighedstræk:

›   Et mereværdskompleks (permanent følelse at være højt værdsat af  
omgivelserne)

›   Usikkerhed (permanent følelse af tvivl om ens sociale identitet bliver  
accepteret af omgivelserne)

›   Og impulskontrol (at man ikke automatisk handler ud fra stærke følelser 
for eller imod noget).

Ingen af de tre træk fungerer hver for sig. Hvis man føler sig for overlegen, 
er man ikke motiveret til at røre en finger. Er man for usikker, bliver man 
lammet af tvivl. Og med en overdreven impulskontrol, er det svært at få 
gennemført noget.

Men er man omvendt ikke ambitiøs, sker der ikke meget. Er man ikke 
tvivlende usikker, lukkes der for nysgerrigheden over for at gå nye veje, og 
med ro på følelserne kan man gå mere koncentreret, målrettet til værks! 

Forklaringsrammen skulle passe på ikke blot hvorfor grupper og kul-
turer, men mennesker fra visse samfundslag og enkeltpersoner klarer 
sig bedre/skiller sig ud, som fx von Trier eller Yahay Hassan?

 
Kilde: Politiken Økonomi

Skoler og kommuner, der øn-
sker at bruge de nye Fælles Mål 
i det kommende skoleår, kan få 
vejledning i målene fra Undervis-
ningsministeriets læringskonsu-
lenter.

Kontakt UVM. Ansøgningsfris-
ten for at deltage i udviklings-
programmet er 12. juni 2014. 

FÆLLES



Dagsordenen er bøjet i neon:
Trivsel og inklusion skal styrkes.
Men hvordan?

Det er der selvfølgelig ikke 
ét svar på,  men lærings-
materialet PERSPEKT kan 
hjælpe på vej.

Gennem praktiske øvelser 
træner PERSPEKT elever-
nes personlige, emotionelle 
og sociale færdigheder.  

Kort sagt styrker PERSPEKT 
klassens sociale miljø og 
dermed grobunden for fag-
lig læring.
 
PERSPEKT rummer fire 
strukturerede og testede 
læringsforløb til 0.-2. klas-
se, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse 
og 7.-9. klasse. Der med-
følger undervisningsmappe, 
øvelser og værktøjskuffert 
med spil, legoklodser, sno-
re, filmklip og billeder til 
brug på smartboards. 
 
For at få glæde af PERSPEKT 
skal din skole investere i 
korte lærerkurser og værk-
tøjsmapper.

Du kan få mere information 
på tlf. 46 55 80 81, 
info@sundskolenettet.dk 
eller på perspekt.dk.

PERSPEKT er udviklet til den danske 
folkeskole med stø	 e fra Rockwool 
Fonden og i tæt samarbejde med lærere, 
pædagoger og psykologer. PERSPEKT 
udbydes som en del af det landsdæk-
kende netværk Sund Skole Ne	 et, der 
stø	 er skolernes arbejde med sundhed 
og trivsel. 

Læringsmaterialet

PERSPEKT 

kan hjælpe på vej...



for nye ledere i 
folkeskolen
Velkommen til årets kursus for nye ledere 
den 1.9. til 3.9.2014 på Hotel Sixtus i Middelfart

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,  
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger

Oplægsholdere
Skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole 
og skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen

Tid
1. – 3. september 2014

Sted
Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. 
Hotel Sixtus er placeret på den smukke Hinds-
gavl halvø ved Middelfart. Indkvarteringen 
foregår på enkeltværelser, og Sixtus tilbyder 
udover hyggelige rammer, flot udsigt og god 
mad også rige muligheder for løbe- eller gåture 
i omegnen! 

Bindende tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt - og senest  
onsdag den 2. juli 2014.  
NB! Max 25 deltagere

Tilmelding skriftligt vha. link på   
www.skolelederne.org > Skoleledelse > 
Kurser og konferencer > Kursus for nye  
ledere i folkeskolen 

Pris (medlemstilbud)
Kr. 2495,- 

kursus
’14

r du nyudnævnt 
leder og vil ger-
ne have en kon-
centreret indfø-

ring i jobbet og sam tidig 
mulighed for et nyt net-
værk? Så er dette kursus 
noget for dig.

Skolelederforeningen til-
byder nye medlemmer et 
3-dages kursus til en sær-
deles favorabel pris. Kurset 
sætter fokus både på basis-
viden om ledelse af folke-
skoler og på mellemlede-
rens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler 
mellem oplæg og forskel-
lige deltageraktiviteter. En 
stor del af disse foregår i 
mindre grupper for at give  
mulighed for networking, 
idet vi udover det ledelses-
faglige fokus lægger vægt 
på erfaringsudveksling og 
kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte  
skolelederrollen indgå-
ende. Hvilke udfordringer 

møder man som ny i job-
bet? Hvilke forventninger 
har folkeskolens mange in-
teressenter til skoleledel-
sen? Hvad betyder folke-
skolereformen for ledelses-
rollen? Hvad er god skole-
ledelse? M.v. 

Deltagernes eget erfa-
ringsgrundlag inddrages, 
når vi sætter typiske cases 
under lup, og Skoleleder-
foreningens konsulenter 
stiller deres viden og erfa-
ring til rådighed, når del-
tagerne får lejlighed til at 
præsentere aktuelle pro-
blemstillinger fra deres 
dagligdag. 

To aktive skoleledere vil  
ligeledes dele deres viden 
og personlige erfaringer 
med deltagerne - og for-
eningens formand kommer 
forbi og giver en aktuel  
orientering.



kursus program;
Mandag den 1. september 2014

Tirsdag den 2. september 2014

Onsdag den 3. september 2014

09.30 – 10.00  Ankomst, morgenkaffe

10.00 – 12.00   Velkomst, præsentation og indledende  
refleksioner over lederrollen. Opstilling  
af læringsmål 

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 14.00   Walk and Talk. Parvise drøftelser af  
en case.

14.00 – 16.15   Skoleledelse – rammer og vilkår:  
Om folkeskolelov og forvaltningslov.  
Om bekendtgørelser og overenskomster. 
Om ledelsesret og personalejura.  
v/ konsulent Dorrit Bamberger

16.30 – 18.00   Nyt fra foreningen. Aktuel orientering  
og dialog med formanden. 
 v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

19.00  Middag  

09.00 – 10.30   Skoleledelse i praksis I: Om at arbejde i en 
politisk styret organisation. Om økonomi-
styring. Om udviklingsprocesser, herunder 
anvendelse af kvalitetsrapporter og tests. 
Om strategiske beslutninger. Om ledelse 
gennem ledere … og meget mere.  
 v/ skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole

10.45 – 12.15   Skoleledelse i praksis II: Om forandrings-
ledelse. Om at skabe ejerskab hos medar-
bejderne. Om at lede på mål eller lede på 
indhold. Om at træffe beslutninger, der gør 
medarbejderne gode til deres arbejde.  
Om at skabe resultater gennem andre. 
 v/ skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen

12.15 – 13.15  Frokost 

13.15 – 14.15  Walk and talk – tid til refleksion

14.15 – 16.45   Skoleledelse i praksis III:  
Folkeskolereformen og lærernes nye  
arbejdstidsregler … sådan har vi gjort på 
vores skole! Om understøttende undervis-
ning, lektiehjælp og bevægelse. Om åben 
skole og nye Fælles Mål. Om lærernes  
arbejdstidsregler, skemaer og opgave-
oversigter.  
 v/ skoleleder Jens Bernhardt og skoleleder Martin Gredal

17.00 – 18.00   ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne 
og kursuslederne vil, gerne sammen med 
et par deltagere, udgøre et panel, som  
reflekterer over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem for.  
v/ konsulent Søren Teglskov

19.00  Middag

09.00 – 10.00   Ledelse-mellem-ledelse: Om at have  
lederkasketten på. Om at arbejde i et  
ledelsesteam. Om dilemmaer og loyalitets-
konflikter. Om ansvar og medansvar. 
v/ kursusledelsen

10.00 – 12.00   Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. 
Praktiske øvelser med reflekterende team. 
v/ kursusledelsen

12.00 – 13.00   Evaluering af læringsmål, opstilling af 
handleplan og plan for videndeling.  
Kursusevaluering. 
v/ kursusledelsen

13.00  Frokost, herefter afrejse



team  { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }
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DIGITALE 
VÆRKTØJER 
TIL DET GODE 
MØDE

5
gode Apps 
til mødet

Trello

App’en tilgår webtjenesten af samme 
navn, som er et fremragende organisato-
risk værktøj til at danne overblik over og 
dele materiale i forbindelse med projekter 
og deres mange tilknyttede opgaver samt 
holde styr på, hvem der skal lave hvad, og 
hvor langt de er nået.

Fås til: iOS, Android

One Note

Denne app er Microsofts alternativ til den 
populære Evernote-app. One Note har 
langt hen ad vejen de samme funktioner, 
hvor noter automatisk synkroniseres på 
tværs af alle enheder, men arbejder indly-
sende tættere sammen med Office-pro-
dukterne.

Fås til: iOS, Android

gear & 

gadgets

Alle tilgængelige værktøjer bør tages i brug for 

at få mest ud af et møde og udnytte deltagernes 

sparsomme tid. Vi har derfor fundet en række 

webtjenester og apps, som kan være rigtig gode 

at have med til det næste møde.
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3 gode online-
værktøjer til mødet
Find det rette tidspunkt
Det kan være en udfordring at finde frem til det rette mødetidspunkt,  
specielt når det er et møde mellem flere deltagere fra forskellige insti-
tutioner eller firmaer, der i sagens natur ikke befinder sig i samme 
IT-system. Her er webtjenesten Doodle både fremragende og gratis. 
Den gør det nemt at oprette og invitere samtlige mødedeltagere til et 
afstemningssystem, der skaber overblik over, hvornår alle har tid til 
at mødes. Doodle kan samtidig synkroniseres med en række kalen-
dersystemer, så aftalte møder uden videre finder vej til den enkeltes 
smartphone.

Web: Doodle.com

Den fælles digitale opslagstavle
Padlet, tidligere kaldet Wallwisher, er noget så enkelt som en 
webbaseret opslagstavle, der har en lang række anvendelsesmu-
ligheder både i mødesammenhæng og som udgangspunkt for 
samarbejde på kryds og tværs. I sin helt enkle form er Padlet 
fremragende som målskive for en brainstorm eller fælles møde-
notater, men alt efter ambitionsniveau kan den digitale opslags-
tavle også bruges til præsentationer, opgaveplanlægning eller 
undervisningsbrug. Adgangen til opslagstavlen kan begrænses 
til kun inviterede deltagere, men også nemt åbnes op for en 
langt større gruppe alt efter behov, som alle kan tilgå den både 
via en hvilken som helst browser.

Web: Padlet.com

Samarbejde gør stærk
Det at kunne skrive og redigere i samme dokument flere mø-
dedeltagere på samme tid kan være en rigtig frugtbar måde at 
samarbejde på, men lidt af en udfordring, hvis ikke alle del-
tagere befinder sig i samme IT-økosystem. Netop her er 
Google Drive en god løsning, da tekstdokumenter, regneark 
med videre ligger i skyen, og nemt kan tilgås af alle møde-
deltagere via en internetbrowser. Google Drive fås også som 
App til smartphones og tablets, men er her en smule mere 
bøvlet at arbejde med.

Web: drive.google.com

Dropbox

Når først Dropbox, den virtuelle USB-nøg-
le i dataskyen, er blevet en del af ens 
daglige håndtering af arbejdsfiler, bliver 
det umuligt at forestille sig ikke at have 
adgang til sine filer når og hvor som helst, 
ligesom de altid er synkroniseret på tværs 
af alle enheder. 

Fås til: iOS, Android

Prezi

Der findes rigelig med software til at lave 
præsentationer, men få af dem er så let 
tilgængelige som Prezi, der gør det nemt 
at gøre selv det kedelige visuelt lækkert. 
Præsentationerne kan lagres både i skyen 
eller lokalt og afvikles både via en brow-
ser, smartphone eller tablet.

Fås til: iOS

Skype

Hvis ikke alle lige har mulighed for at 
være til stede ved mødet, så er det rart 
alligevel at kunne stikke næsen forbi via 
Skype, der i versionerne til smartphone 
eller tablet fungerer fremragende på far-
ten. Opkaldskvaliteten afhænger selvføl-
gelig af dataforbindelsen.

Fås til: iOS, Android

Hold kun mødet, hvis det er væsentligt
Hvis mødedeltagerne føler de spilder tiden, så går det ud over lysten til at deltage konstruktivt. Over-vej om nogle af mødepunkterne lige så nemt kunne klares via mail eller telefon.

Giv alle en mulighed for at være forberedte
Velforberedte mødedeltagere har bedre mulighed for at bidrage aktivt til diskussionerne. Sørg for at alle deltagere er informeret om mødets formål og sørg for at dagsorden og relevant materiale er tilgænge-ligt for alle inden mødet.

Vælg den rette mødelederDet kræver øvelse at blive en god mødeleder, der både kan deltage i mødet samt skabe sig ordstyre-rens overblik, og dermed inddrage de introverte og holde snor i dem der taler for meget.

Følg op
Sørg for at mødets beslutninger noteres, hvem der er ansvarlige for hvilke opgaver og ikke mindst deadli-nes – eller bliver mødets tanker aldrig konkrete.

Op og stå
Nogle gange skal mødets traditionelle form brydes, fordi det inspirerer til andre tanker og løsninger. Prøv et stående møde, et møde kombineret med en gåtur eller et møde i helt nye omgivelser.

Kilde: Rhetorica A/S 

5
gode råd til 
et godt møde

samarbejde

gear & 

gadgets
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teamsamarbejde

Den digitale notesblok
Firmaet bag de klassiske notesblokke Moleskine har en i bund og grund meget analog tilgang til at få 
digitaliseret de håndskrevne noter. Det eneste egentlig særegne ved notesblokkene er en flok medføl-
gende klistermærker, som kan benyttes til at indeksere noter. De håndskrevne sider finder vej over i 
notesprogrammet Evernote ganske enkelt ved at brugeren fotograferer de enkelte sider. Softwaren sø-
ger så for at rette perspektivet til, og placerer siderne i en virtuel Moleskine notesblok – hvor hånd-
skrift til en vis grænser kan genkendes, mens de førnævnte klistermærker sørger for at siderne og no-
terne automatisk indekseres via brugerdefinerede foldere.

Set fra: 71 kr.
Web: Moleskine.com

Til de 
analoge 
noter
Nogle gange er håndskrevne 
noter langt at foretrække i 
forhold til at skulle have fing-
rene i tastaturet – den stoflige 
fornemmelse af kuglepen mod 
papir giver for mange adgang til 
en helt anden måde at tænke. 
Men bagefter er det rart, hvis de 
håndskrevne noter også finder 
digital anvendelse.

Den trådløse kuglepen
Livescribe 3 er på mange måder en helt almindelig kuglepen – og så alligevel 
ikke, for det øjeblik den er trådløst forbundet med en tablet eller smartphone, 
forvandles den til et spændende stykke værktøj. Noterne, som skribles på pa-
pirblokken, synkroniseres nemlig automatisk med Livescribe+ app’en, der også 
til en vis grænse kan forvandle håndskrift til maskinskrift. Noterne kan samti-
dig synkroniseres med lydoptagelser, så det altid er muligt at høre præcis hvad 
der blev sagt, da den specifikke note blev skrevet. Livescribe 3 fungerer også 
sammen med notesprogrammet Evernote, og med Pro edition-udgaven medføl-
ger et års licens til Evernote Premium. En ulempe ved Livescribe 3 er imidler-
tid, at den kræver nogle helt specielle Livescribe-notesblokke med prikmarke-
ringer for at fungere korrekt.

Set til: 1.395 kr.
Web: Smartpen.dk



Hurtig og
gratis levering

ved køb over kr. 500,-
ekskl. moms

Varenr. 851194 

Viking personlig 
opbevaringsreol

Varenr. 820714

Merano 
kontorstol

Hurtig og

Varenr. 820714

Merano 
kontorstol

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

Bord + stol 

2495,-
SPAR 1495,-

Viking hæve/
sænkebord
Varenr. 850882 

Kun 

995,-
SPAR 500,-

ElektronikElektronikElektronikKontorartikler Husholdning ForfriskningerMøbler LagerElektronik

Tilbuddene gælder til den 30. juni

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv. / 56 / 2014
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ledelse af   { tekst: Peter H. Sidelmann / foto: Heidi Maxmiling }

Det gør 
en forskel

Uddannelsesledere strides om de værdier, der kan knyttes til bestemte 

typer elevpræstationer, og de diskuterer hvilke evalueringer og tests, 

som måler det vigtige - men det vigtigste er villigheden til at bedømme 

uddannelsesledelse på dens påvirkning af udbyttet for eleverne

 W 
e need to put 
education back 
into educational 
leadership, poin-
terede professor 
Vivianne Robin-

son, der er international anerkendt for-
sker i skoleledelse fra Auckland Uni-
versity på New Zealand.

Professoren var hovedattraktionen, 
da hun foran de mange fremmødte på 
en COK-konference for nylig om ”elev-
centreret-ledelse” fremlagde den bedst 
tilgængelige evidens for, hvordan skole-
ledere gør en forskel for undervisning 
og læring på deres skoler, så det giver 
et målbart læringsudbytte for eleverne.

At Robinsons forskning fortjener op-
mærksomhed på dansk grund, under-
stregede også skoleledernes formand 
Claus Hjortdal, da han i sin opsamling 
sagde: ”Det særlige ved Robinson er, at 
hun både kan sige, hvor vigtig ledelse 
er for skolen, og kan forklare hvorfor. 
Og det er på en måde, som både er vi-
denbaseret og læringsorienteret”.

Det var med god praktisk fornem-

melse og humor, at Vivianne Robinson 
fremlagde sine forskningsresultater, der 
hviler på evidens uddraget af et omfat-
tende internationalt statistisk materia-
le. Undersøgelserne viser, at der særligt 
er fem områder, hvor skoleledere kan 
gøre en forskel i forhold til elevernes 
læringsudbytte, jf. boxen. 

Vivianne Robinsons tilgang til skole-
ledelse ”går fra styringsrationale til læ-
ringspotentiale”, sammenfattede den 
danske skoleforsker Helle Bjerg, der 
har arbejdet med Robinsons resultater 
i Danmark. Ikke nok med at denne til-
gang vakte interesse hos de mange 
fremmødte skoleledere, så virkede den 
særdeles relevant set i lyset af den 
kommende skolereform, og det øgede 
fokus på målstyring, kvalitet, evalue-
ring og test i folkeskolen. 

Hvordan lede?
I Tivolis konferencesal blev der spidset 
ører, da Robinson vendte sig væk fra de 
statistiske resultater, til hendes forsk-
ning i, hvordan man som skoleleder 
kan gøre i sin egen praksis. 

”I Skandinavien har I en lang traditi-
on for lærerautonomi, og derfor er det 
forholdsvist nyt med ledere, der involve-
rer sig direkte i udviklingen af undervis-
ningskvaliteten”, sagde Robinson, og for-
klarede, at for at påvirke skolens resulta-
ter, så må lederne tilskynde lærerne til 
faglig refl eksion og holde dem ansvarlige 
for elevernes udbytte - ikke nødvendigvis 
for metoderne. 

For Robinson handler effektiv læring 
helt nøgternt om: ”at maksimere den 
tid eleverne er engageret i og har suc-
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læring

Dimensioner
På baggrund af sin forskning har Vivianne Robinson 
fundet frem til 5 ledelsesdimensioner, der har eff ekt på 
elevernes præstation og læringsudbytte:

1.  Skoleledelsen skal sætte få og klare mål for læring 
på skolen.

2. Finde ressourcerne til at opnå dem.
3.  Skabe samarbejde med lærerne omkring planlægning 

og evaluering af målopnåelsen.
4.  Sparre med lærerne omkring muligheden for udvikling 

af kompetencer og mere udbytterig undervisning.
5. Og det hele skal ske i et ordentligt og trygt skolemiljø.  

De fem dimensioner er indarbejdet i nedenstående model 
med 3 centrale ledelseskompetencer, som bør være re-
præsenteret i skoleledelsen, hvis man vil opnå optimal 
eff ekt i ledelsesdimensionerne:

1.  Ledelsen skal have velfunderet viden om, hvad god 
undervisning og læring er, og kunne bruge den.

2.  Ledelsen skal kunne se og analysere komplekse pæ-
dagogiske problemstillinger og må involvere lærerne i 
den praktiske løsning. 

3.  Sidst skal skoleledelsen bredt kunne opbygge tillid i 
relationer - det øger trivsel og elevpræstation.

Højdespringeren målt på eff ekt for elevernes lærings-
udbytte, er ledelse af lærernes professionelle læring og 
udvikling, men Robinson pointerede også vigtigheden af 
den gensidige a ængighed mellem alle områderne.

Ledelseskvalitet
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BRUG AF 
VIDEN I 

PRAKSIS

KOMPLEKS
PROBLEM
LØSNING

OPBYGNING
AF TILLID I

RELATIONER

Etablering af mål og forventninger (0,42)

Strategisk ressourceforbrug (0,31)

Sikring af kvalitet i undervisningen (0,42)

Ledelse af de professionelles 
læring og udvikling (0,84)

Sikring af et godt og trygt miljø (0,27)

ces med at lære det, som er vigtigt at få ud-
bytte af”. Og det betyder, at ”lederens vur-
dering alene behøver at være baseret på, 
hvad der sker med elevens engagement, og 
hvilken succes eleven har med at lære det, 
der er emnet”, understregede Robinson.   

For de skoleledere, professoren har mødt 
på sin vej, er deres største distraktion fra 
skolens kerneopgave ofte dem selv. ”Mange 
gør det, de er mest komfortable med, og det 
gør de til den vigtigste opgave”, pointerede 
Robinson, og forklarede, at skolelederne i 
stedet bør holde fokus på den egentlige ker-
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ledelse af læring

neopgave, nemlig at udvikle forholdet 
mellem undervisning og læring, sikre 
fremskridtet i elevernes kvalifikationer, 
og dermed på hvad der er de mest ef-
fektive undervisningsmetoder. 

Vær mere præcise
I dag viser skoleledelsesforskningen iføl-
ge Robinson, at lederne må tættere på 
og vejlede lærerene i ”at være mere 
præcise” - der blev et lille mantra den-
ne formiddag. Det går ikke bare at spør-
ge lærerne om, hvad lærerne laver og 
hvorfor, fremhævede hun, ”skolel ederne 
bør spørge lærerne om, hvad de forven-
ter, at eleverne får ud af det, de laver, 
og hvorfor det er vigtigt at bruge tid på 
netop det lige nu. Så får de fagligt be-
grundede svar”, pointerede Robinson. 

Den New Zealandske professors 
forskning viser også vigtigheden af, at 
der er fælles aftalte rammer for under-
visningen, for det gør det nemmere at 
vurdere effektiviteten og kvaliteten af 
et undervisningsprogram: 

”Eleverne er modtagerne af under-
visningsprogrammerne, de prøver at få 
dem til at hænge sammen, men det 
kan de ikke, hvis nogen vil ét, og andre 
vil noget andet”. Derfor må der være 
enighed og sammenhæng i anvendelse 
af evidens, evalueringer, feedback og 
undervisningsplan, pointerede Vivianne 
Robinson, og fortsatte: 

”Du kan heller ikke have et professi-
onelt lærerfællesskab, hvis alle gør tin-
gene forskelligt. Hvis lærerne ikke har 
fælles evalueringskriterier eller forståel-
se af elevevidens, har de ikke noget at 
dele og diskutere sammen. De kan ikke 
hjælpe hinanden, og møderne går med 
at finde ud af, hvad den ene selv gjorde 
til timen, og hvad anden selv gjorde”.

Opbyg tillid
Præsenteret for nogle af de udfordrin-

ger skolelederne står med i Danmark 
efter lockout og med den nye reform, 
sagde Robinson: ”Der skal skabes tillid 
til, at du som leder, har lærere, der vil 
samarbejde med dig og hinanden, for 
at få læring at ske! Det er en stor ud-
fordring for mange danske skoleledere 
lige nu. Tillid er et resultat af daglig 
interaktion. Det er ikke noget du starter 
med, det er noget du bygger op. Og 
kender du nogle af de kvaliteter, der 
skaber tillid, så kan du opbygge det”.

Professoren introducerede dernæst 
de mange fremmødte skoleledere for 
værktøjet: ”Open Learning Conversati-
ons” til at skabe den basale tillid, der 
skal til for at komme videre med arbej-
det med de 5 ledelsesområder, der iføl-
ge hendes forskning, øger elevudbyttet. 
Værktøjet bygger på en kombination af 
respektfuld behandling af andre, at søge 
de bedst mulige beslutningsgrundlag, 
og øge den fælles forpligtelse. 

”Det handler om villighed til at afprø-
ve og forbedre kvaliteten af vores egen og 
andres forståelse. Skoleledere træffer jo 
beslutninger, som påvirker andres liv. Le-
dere, som ønsker at øge gyldigheden af 
deres beslutninger, må derfor være åbne 
for at tjekke og teste deres forudsætnin-
ger, deres forståelser af andre og deres 
situation, samt hvad det næste skridt bør 
være”, sagde Robinson.

Nyt sprog og nyt syn på skolen
På et mere generelt niveau viser Robin-
sons forskning, at skolelederne, for at 
øge muligheder for udvikling af under-
visning og elevernes læringsudbytte, 
må bidrage til ”at vi taler lidt mindre 
om timerne går godt, hvad vi skal lære, 
hvor rart det er på skolen og om vi føl-
ger planerne”, som professor Lars 
Qvortrup pointerede i sit oplæg. 

Det, der er mest interessant i fælles-
skab at lede efter, er: ”fremdrift af læ-

ringsmuligheder”, som dagens modera-
tor, professor Klaus Majgaard, opsum- 
merede. Vi må tale om hvordan lærer-
teamet får øje på læringen, og hvad gø-
res der for at sikre elevernes udvikling, 
hvad er skolens prioriteringer, og sikre, 
at læringsmålene er klare, og at vi når 
dem i timerne. 

Hvad Robinson imidlertid ikke var 
inde på, men som de øvrige oplægshol-
dere på konferencen kunne understrege 
var vigtigt i dansk sammenhæng, var ska-
belsen af sammenhæng mellem faggrup-
per, mellem skolens og kommunens mål 
og åbenheden i samarbejdet med foræl-
dre, andre skoler, institutioner, foreninger 
og øvrige aktører i skolens lokalmiljø. 

På dansk grund er der allerede igang-
sat et arbejde med at oversætte Vivianne 
Robinsons ledelsesmodel til dansk prak-
sis. Det er Ph.d. og Lektor Helle Bjerg og 
Professor Dorthe Staunæs fra hhv. Pro-
fessionshøjskolen UCC og Institut for le-
delse og Pædagogik på Aarhus Universi-
tet, der står bag. Helle Bjerg fremlagde 
på konferencen nogle af de første resul-
tater med at bruge modellen, dels til 
strategisk prioritering og planlægningen 
af forandringstiltag, men også som en 
løbende ”lakmusprøve” til analyse af, 
hvordan et tiltag ser ud til at få effekt.    

Peter Sidelmann er filosof og ledelseskon
sulent, mail: phsidelmann@gmail.com.

Litteratur
Robinson V., Student-Centered Leadership, Jossey- 
Bass, 2011.
Dansk version af modellen i: Bjerg H. & Staunæs D., 
Tænketeknologier, Skolen i Morgen nr. 8, 2013.  

»Mit håb er at inspirere ledere til at eksperimentere 
med deres måder at lede på, og så se om forandrin-
gerne, der sker, uanset hvor små, udvider deres ind-
flydelse og forbedrer undervisningen og læringen 
på deres skole.«
{ Vivianne Robinson, professor, Auckland University, New Zealand }



Tyv tror, 
hver mand 
stjæler…

TO 
i 

EN 
Resultaterne af et stort for-
søg med en ekstra lærer i 
klassen foreligger nu. 

I undersøgelsen er ele-
vernes færdigheder i forhold 
til læsning og matematik 
målt, og effekten af tre typer 
ekstra voksne i klassen er 
undersøgt: En læreruddan-
net, en ikke-læreruddannet 
eller en faglig vejleder.

Resultaterne viser, at alle 
tre typer af tolærerordninger 
har positive effekter – dog 
på forskellig vis.

Det konkluderes, at i 
klasser med særlige udfor-
dringer kan en ekstra voksen 
forbedre læsefærdigheder. 
Mens udgifterne næppe står 
mål med effekten i en al-
mindelig klasse.

Aarhus Universitet, Ram-
bøll Management og Under-
visningsministeriet står bag 
undersøgelsen.

Rapporten ligger på  
hjemmesiden

I et nyt projekt skal en række skoler videreudvikle og formidle den viden, der er 
om, at udeskole som en del af undervisningspraksis har vist sig at styrke den fag-
lige læring og understøtte elevernes alsidige udvikling og kreativitet. 

Samtidig kan udeskoler skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis, frem-
me koncentrationsevne og fordybelse, ligesom det har en positiv indvirkning på bør-
nenes sociale relationer. 

I forbindelse med det fælles projekt Udvikling af Udeskole mellem UVM, Miljø-
ministeriet og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Uni-
versitet vil 65 demonstrationsskoler nu dele deres arbejde og aktiviteter i ’det 
grønne læringsrum’ med andre skoler. 

Se mere på uvm.dk > udeskoleprojekt

 Hidtil har man troet,  at mennesket ikke kan huske længere tilbage i livet 
end til tre-fire-årsalderen.

Men forskere fra Psykologisk Institut og Center for Selvbiografisk Hu-
kommelsesforskning på Aarhus Universitet har påvist, at børn lagrer ople-
velser tidligere end hidtil antaget. Forskningen er gennemført med 50 børn 
i etårsalderen og de samme børn, da de var blevet i tre et halvt år.

Dermed kan det nu i højere grad dokumenteres, at vi kan blive påvirket 
af oplevelser i barndommen, selv om vi ikke kan huske dem. Det vil sige, 
at vi kan have ubevidste (og ikke kunstigt fremkaldte) minder ved siden af 
vores bevidste erindring. Hver dag tæller, som forskerne siger.

Ude   godt…

Erindring

mellemspil
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artikel   { tekst: xxxxxxxxxxxxxx / foto: xxxxxxxxxxxxx }

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

så falder energiniveauet med 40%. 

•	Børn skal have ca. 1 liter vand 
om dagen for at undgå dehydrering.

Langebjergvænget 6   4000 Roskilde   tlf. 46 48 03 90   info@aqualine.dk   aqualine.dk RING  på tlf. 46 48 03 90 eller  send en mail på info@aqualine.dk

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

Køb en Fontemagna 80 drikkevandsautomat, som har en  
kapacitet på op til 80 liter koldt vand i timen, og som er
specielt udviklet og designet til skoler. 

TILBUDSPRIS 
kr. 9.950,- 
Vejl. pris: kr. 13.250,-

Alle priser er ekskl. momsoms.

Giv eleverne adgang til 
friskt og iskoldt drikkevand

Servicering af kaffemaskiner 
og drikkevandsautomater 
- samtidig  
Gør det nemt og billigt for jer selv. Med vores veluddannede teknikere kan 
vi sikre, at både jeres kaffemaskiner og drikkevandsautomater fungerer.

Ét besøg - og både kaffemaskinen og drikkevandsautomaten  
er renset og kontrolleret. Det er nemt.

Ring og få et tilbud på én samlet løsning.

Plenum 410x285_juni 2014.indd   1 19/05/14   14.14
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skolen   { tekst: Torben Svane Christensen, Jubilæumsgruppen / foto: privat }

DENGANG 
JEG GIK I skole
Tre skoleledere på Fyn husker tilbage på deres 
skoletid i tre forskellige årtier. Historier om en 

småsadistisk lærer, en cigarrygende skole-
inspektør og passiv indlæring
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200 år

 I anledning af skolens 200 
jubilæum kigger Plenum 
tilbage i tiden med tre 
medlemmer. En gik i sko-
le i 50’erne, en i 60’erne 
og en i 70’erne.

Allan Feldskou, 55 år, er skoleleder 
på Abildgaardskolen. Han kom i skole i 
1966 i Rynkeby. En forskole, med cir-
ka 50 elever.

”Jeg kom i klasse med min bedste 
ven, Bent, og vi sad ved siden af hinan-
den. Jeg har stadig kontakt med ham. 
Vi havde fru Holm, der var en bestemt 
og kontant dame, men hun var også til-
lidsfuld og omsorgsfuld. Der var to lære-
re på skolen, og de ringede med en stor 
klokke, når vi skulle ind fra frikvarter. 
Det var tre gode år, og jeg var glad, når 
jeg tog min cykel og cyklede i skole”.

Men efter 3. klasse blev det meget 
anderledes. Allan Feldskou kom på den 
store centralskole. En nybygget skole, 
der lå oppe på en bakke.

”Jeg husker det som lidt skræm-
mende at komme fra den lille skole til 
den store skole med 350 elever. Der 
var nye lærere og en helt anden skole-
dag, end den vi kendte til”, siger han.

En af de nye lærere skulle få en stor 
betydning for Allan Feldskous skole-
gang på mellemtrinnet – desværre ikke 
i en positiv retning.

”Han forsøgte at opretholde ro og 
orden med streng disciplin og straf. 
Han rev i vores ører og gav nødder med 
knoerne. Hvis vi sad med fødderne un-
der de forreste bordben, så satte han 
sig på bordet, så vi fi k klemt fødderne. 
Han blev siddende i fl ere minutter. Han 
skabte frygt og kunne starte en time 
med at smide elever uden for døren, 
men der gik også sport i at drille ham”.

Omstændighederne gjorde, at Allan 
Feldskou ikke lærte ret meget på mel-
lemtrinnet.

”Jeg kan huske, at der i min karakter-
bog stod, ”Allan er stadig meget urolig i 
timerne”, med to streger under ”stadig”. 
Jeg fi k slet ikke det optimale ud af timer-
ne, og jeg måtte indhente en masse se-
nere, som jeg simpelthen ikke fi k lært”.

I 14 år har han været leder på 
Abildgaardskolen, hvor 94 % af elever-
ne er tosprogede.

”Man snakker så meget om uro i 
klasserne i dag, men det er ingenting i 
forhold til, da jeg gik i skole. Vi er nået 
meget længere i dag med andre midler 
og kompetente lærere. Den lærer, jeg 
havde på mellemtrinnet, skulle jo al-
drig have været lærer”.

Ros fra skoleinspektør 
Men i slutningen af 7. klasse ændrede 
Allan Feldskou sig og fattede fornyet 
interesse for lektierne. Han var god til 
matematik og fysik/kemi. Det sidste fag 
underviste skoleinspektøren i.

”Når han kom gående på gangene, 
havde han en stor cigar i munden. Den 
lagde han, der hvor kridtet lå under 
tavlen, og så tog han den igen, når ti-
men var færdig. Han var meget synlig, 
og vi havde respekt for ham. Jeg kan 
huske, at jeg fortalte ham, at jeg ville 
være lærer. ”Det tror jeg, du vil være 
rigtig god til”, sagde han, og det betød 
meget for mig. Jeg ser også næsten al-
tid noget positivt hos en elev, der har 
”pisset ved siden af potten”, og det 
tror jeg skyldes skoleinspektøren på 
min folkeskole. Jeg har fået at vide, 
når elever skal sendes på kontoret, så 
spørger de nogen gange, om de ikke 
må komme ind til mig i stedet for min 
afdelingsleder”.

Praktikophold i en børnehave og på 
en lilleskole, hvor Allan fi k lov til at un-
dervise, overbeviste ham om, at han 
skulle være lærer.

”Jeg drømte også om at blive politi-
mand og snedker. Min far havde et 
snedkerværksted. Jeg var en overgang 
ret optaget af snedkeri og håndværk, 
men valget faldt alligevel på at arbejde 
med børn og unge mennesker og det 
har jeg bestemt ikke fortrudt”, siger 
Allan Feldskou.

Op på række
Vagn Hansen er 63 år og skoleleder på 
Hunderupskolen i midten af Odense. 
Egentlig drømte han om at blive tand-
læge eller noget helt andet. Men man-
ge tilfældigheder gjorde, at han blev 
skoleleder.

”Jeg husker min skoletid som en 
god tid. Jeg har ingen grimme minder. 
Vi havde for et stykke tid siden et le-
derudviklingsmøde i samarbejde med 
Dacapo Teatret her i Odense, og her 
kom jeg til at tænke på min klasselæ-
rer”, siger han.

Skoletiden begyndte for Vagn Han-
sen i 1958 på Halskov Skole i Korsør.

”Hun var nok lidt alternativ for sin 
tid, og hun gik meget op i at synge og 
spille. Hun boede alene, og jeg husker 
hende som en gammeljomfru. Hun var 
meget imødekommende, og i dag ville 
man nok sige, at hun var god til relatio-
ner”, siger han. Det var også en tid, 
hvor lærerne måtte slå. Vagn Hansen 
fi k ikke selv et par på kassen.

”Jeg lavede da også ting, jeg ikke 
måtte, men jeg er aldrig blevet slået. 

»En af mine brødre blev revet i øret, 
så det gik lidt fra, og min far og en kammerat 
opsøgte læreren, der i skarpe vendinger fik 
besked på at lade være med det.«
{ Allan Feldskou, skoleleder på Abildgaardskolen  }

»En af mine brødre blev revet i øret, 
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Men jeg kan huske, at vi skulle stå i 
rækker i skolegården, og hvis der var 
nogen, der ikke stod pænt eller snakke-
de, så blev de bedt om at komme op 
foran, hvor de blev stillet op på en ræk-
ke, og så fi k de en på hovedet for øjne-
ne af os andre”, siger han.

Skoleinspektøren var altid med til 
morgensangen i skolens aula, hvor han 
også sagde et par ord, inden eleverne 
gik ud i deres klasser.

”Jeg kan ikke huske, hvad han sag-
de, men jeg husker ham som en hygge-
lig og venlig mand. Men han var mere 
usynlig, end det jeg håber, jeg prøver 
på at være. Han underviste ikke. Det 
gjorde viceinspektøren, for ham havde 
jeg til matematik”, siger han.

Når han ser tilbage på sin egen sko-
letid, ser han også tilbage på en tid 
præget af passiv læring.

”Da jeg gik i skole, så handlede det 
om at få noget ind på harddisken. Vi 
skulle sidde stille og tage imod. Jeg er 
træt af at høre om, at børn og unge i 
dag ikke kan noget. De kan meget 
mere, end jeg kunne, da jeg gik i skole. 
De har en meget større viden om ver-
den, og de er gode til at fremlægge og 
diskutere. Det var der ikke noget af i 
min skoletid”.

Han oplevede heller ikke, at skolen 
gik ret meget op i elevernes trivsel.

”I dag kan jeg eller en lærer godt 
give en elev et knus, hvis vi kan se, at 
de trænger til det, men det var der ikke 
noget af dengang”.

Sov rusen ud i timen
Det var også en tid, hvor der var plads 
til nogle ret specielle typer på lærervæ-
relset.

”En lærer var stærkt alkoholiseret. 
Det var vi som elever ligeglade med. 
Han kunne møde fuld op til en time, 
og hvis han skulle sove rusen ud i en 
time, så kunne vi jo lave noget andet. 
Den var ikke gået i dag, og det er jo 
godt nok”.

Efter folkeskolen kom Vagn Hansen 
på gymnasiet, fi k en kæreste, der fl yt-
tede til København. Blev far i en ung 
alder. Tog et job for at kunne forsørge 
sin familie. Den lille familie fl yttede i 
et kollektiv på Fyn, og han færdiggjor-
de sin læreruddannelse.

”Der er ikke noget i min skoletid, 
der har gjort, at jeg valgte at blive 
lærer. Det var lidt tilfældigt, at jeg 
senere blev skoleleder”, siger Vagn 
Hansen.

Nu er timen til ende...
Dorte Andreas, 42 år, er skoleleder på 
Tingkærskolen. Hun kom først på Tom-
merup Skole i 1977, hvor hun gik til 

og med 2. klasse, og så fl yttede fami-
lien til Nyborg.

”Mine første skoleår var på en lille 
skole. Der var kæft, trit og retning. Vi 
skulle sætte vores stole op og stå bag 
dem og synge, ”Nu er timen til ende”, 
inden vi gik hjem. Vi kørte i skolebus, 
og det bedste jeg vidste var at købe ind 
til mit penalhus, når sommerferien var 
ved at være forbi. Det er en tradition, 
jeg har ført videre til mine egne børn”, 
siger hun.

Skolen i Nyborg var en moderne 
skole, hvor der var feature-uger og læ-
rere med stort hår og fl ippet tøj. 

”De var meget pædagogiske, spille-
de musik og eleverne skulle involveres. 
Når jeg tænker tilbage, så var det nok 
lidt for frit. Jeg kan huske en episode, 
hvor vi gerne ville ud og gå i en time. 
Så gik vi bare. Læreren kunne ikke 
stoppe os, og så gik han bare med. Vi 
kunne godt have lært mere i de år, jeg 
gik der. Men alle lærere var meget en-
gagerede”, siger hun.

Engagementet gjaldt dog ikke så 
meget, hvis der var elever, der havde 
problemer på hjemmefronten at slås 
med.

”I dag er lærerne meget mere invol-
verede i elevernes trivsel. Min mor hav-
de kræft, da jeg gik i skole, og der var 
ikke en, der spurgte ind til det. Måske 
udstrålede jeg ikke, at jeg havde brug 
for det, men alligevel. Det ville være 
helt utænkeligt i dag”, siger hun og 
fortsætter:

”Jeg kunne godt lide at gå i skole. 
Der er fl ere lærere, der har rundet mig. 
Jeg havde en lærer, der hed Grethe, og 
hun havde en god evne til at møde os. 
Hun gjorde indtryk. Noget af det jeg 
husker bedst var vores lejrskoler. Vi var 
på tre i min skoletid, og det gjorde no-
get godt for forholdet til hinanden og 
lærerne”, siger hun.

Men det var først, da hun kom på 
efterskole, at spiren til en karriere i fol-
keskolen dukkede op.

”Lærerne her så os og anerkendte 
os og vores forskellige kompetencer. Vi 
fi k lov til at være politiske, og vi blev 
udfordret på det faglige. Jeg var dog 
lidt i tvivl, om jeg skulle være lærer el-
ler pædagog”, siger Dorte Andreas.

Stå på tæerne for eleverne
Hun havde ikke i sine helt unge år 
forestillet sig, at hun skulle blive skole-
leder en dag – og så alligevel.

»Vi blev delt i 5. klasse, og så blev vi delt 
igen i 8. klasse. I dag tænker jeg, at det var 
en sær måde at lave skole på.«
{ Vagn Hansen, skoleleder på Hunderupskolen }

»Vi blev delt i 5. klasse, og så blev vi delt 
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200 år

»Vi kørte med en rød skolebus, og chaufføren hed 
Arne. Gymnastikken var inspireret af Kaptajn 
Jespersen programmer i radioen.«
{ Dorte Andreas, skoleleder på Tingkærskolen  }

”Når jeg tænker over det, har jeg 
altid godt kunne lide at organisere og 
gennem samarbejde med andre få tin-
gene til at ”gå op i en højere enhed”. 
Jeg har altid været engageret og kunne 
lide at sætte ting i gang og se ideer fol-
de sig ud. I mit lærer- og lederarbejds-
liv har den pædagogiske udvikling altid 
fyldt meget. Jeg kan godt lide, at vi 
hele tiden står på tæerne for at motive-
re eleverne til at have lyst til at lære og 
være nysgerrige på livet”.

Måske har hendes første skoleår 
medvirket til at lære hende struktur og 
orden, og de næste mange år udviklet 
den mere kreative side og igangsætter-
rollen. 

”Jo mere jeg tænker over det, tror 
jeg også, at de forskellige tilgange til at 
lære på, og de mennesker jeg har mødt 
i min skoletid har haft betydning både 
for den pædagogiske tilgang, men også 
for det menneskesyn, jeg ligger til 
grund for den skoleleder, jeg er i dag”, 
siger Dorte Andreas. 

200 år på en uge 
I forbindelse med markeringen af 200-året for undervisningspligten i Danmark inviteres alle grundskoler i Danmark 
til at fejre skolen i en temauge, i uge 41 der rummer fi re dages tematisk undervisningsforløb, Skolernes Motions-
dag og en fødselsdagsfejring, fernisering eller anden form for hyggelig afslutning på temaugen, hvor forældre og 
lokalsamfund kan inviteres indenfor i skolen. Ugen skal mikse fortid og nutid, sjove erindringer og barske minder fra 
skoletiden, og skal være udgangspunkt for at diskutere skolens fortid, fremtid og nutid. 

På www.skole200.dk/uge200 kan du læse meget mere og efter sommerferien vil et omfattende inspirationsmate-
riale samt et digitalt planlægningsværkstøj være tilgængeligt på samme side. 

mest om skoleledelse

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

GØR DET NU!
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mellemspil

Private arbejdsgivere giver ansatte langt fl ere middage og billetter til shows eller fodbold, end offentlige ar-
bejdsgivere. 

To ud af tre ansatte i en privat virksomhed er inden for det seneste år belønnet med den slags kulturelle 
frynsegoder. Men det hører til sjældenhederne, at kommunaldirektøren eller departementschefen inviterer de 
ansatte til koncert eller middag. 

Seks ud af ti offentligt ansatte har ikke set skyggen af fryns inden for det seneste år.

Kilde: Ugebrevet A4

Inklusion i folkeskolen er fornylig i 
en kronik i Politiken kaldt ”landets 
største sociale eksperiment”. Der er 
herudover en ret jævnligt medieom-
tale af, at opgaven er svær, og at 
økonomien ikke følger med. 

Claus Hjortdal, formand for Skole-
lederforeningen, er grundlæggende af 
en anden opfattelse: ”Man prøver tit at 
tage udgangspunkt i den ensidige in-
klusion af de få børn i stedet for at se 
inklusion som noget, der omfatter alle. 
Derfor rammes der ved siden af”.

Formanden mener, at debatten 
lige nu er præget af, at inklusionsop-
gaven sættes i forbindelse med at 
putte en ny elev ind i en klasse.  Så-
dan vil det ikke være  om bare 3-4 år, 
hvor årgangene med alle børn an-
kommer samlet. 

Med hensyn til økonomien peger 
formanden på, at rigtig mange geogra-
fi ske områder i landet er præget af 
faldende børnetal. Der overføres fl ere 
midler, fordi der arbejdes med inklu-
sion, men der kommer også tit færre 
midler, fordi der samlet set er færre 
elever.

Claus Hjortdal pointerer, at lærerne 
skal klædes ordentligt på til inklusion, 
men at kræve, at lærerne og forældre-
ne skal være enige i handlingsplaner 
for inklusion, er ikke en farbar vej. In-
klusionsopgaven skal løses i dialog, 
ikke som en demokratisk valghandling. 

 Et måske nyt,  spændende element i forandrings-
ledelse er begrebet ”ikoniske handlinger”. 

I arbejdet med at sætte retning kan det være rele-
vant at træff e beslutninger, der utvetydigt angiver 
at der sker forandringer og udfordrer selvforståel-
sen i organisationen. 

En sådan ”ikonisk handling” kunne fx være, da Lego 
med en ny ledelse i 2005 solgte Legoland parkerne 
fra som led i en redningsplan for virksomheden. 

Eller da Smedegaard som ny direktør i Mærsk 
tonede frem i tv uden slips (!) og bekendtgjorde, at 
man nedlagde rederkantinen. Altså at alle skulle til 
at spise sammen. 

IKONISK

FLØDESK     M!

Inklusion

Bedre er vennenap 
end � endeklap…
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Inklusion

Labofa A/S 
Tlf. 70 22 10 96 
info@labofa.com www.labofa.com

ergonomic work seating

FOX ER ET STÆRKT BUD PÅ STOLEN TIL FREMTIDENS 
LÆRER-ARBEJDSPLADSER:
•	 FOX	forener	design	med	den	nyeste	viden	om	ergonomi
•	 FOX	følger	kroppens	bevægelser,	både	i	sæde	og	ryg
•	 FOX	lever	op	til	arbejdstilsynets	krav	til	arbejdsstole	om	individuelle	og		

uafhængige	bevægelser	og	indstillinger
•	 FOX	er	godkendt	efter	de	europæiske	normer:	EN	1335	1,2,3,	-A
•	 FOX	er	dansk	innovation	og	produktion

For	nærmeste	forhandler	kontakt	os:

annonce_205x285_07.indd   2 04/04/14   13.00
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OK’15  debat   { tekst: Team løn og overenskomst / illustration: Mediegruppen }

 A llerede nu står det klart, at det bliver 
vanskelige OK’15 forhandlinger, da 
økonomien er stram, og forventningerne 
fra skolelederne er store. 

Skoleledernes rolle i folkeskolen, 
både for øverste leder og mellemledere, 

har gennemgået og gennemgår fremadrettet en kæmpe 
udvikling. Senest har lovgivningen om lærernes arbejds-
tid og skolereformen  ændret drastisk på skoleledelsens 
ansvar, opgaver og beføjelser i forhold til tidligere.

Det er på tide...
Ved den seneste OK’13 forhandling fi k skoleleder-
gruppen ikke mulighed for at drøfte sin overenskomst 
med KL på grund af lockouten af lærerne og det sene-
re lovindgreb, der lagde alt andet ned. 

KL og Skolelederforeningen har derfor et fælles an-
svar for at vores LC-lederoverenskomst afspejler den 
nye virkelighed, som skolelederne agerer i, og OK’15 
er et vigtigt pejlemærke i den proces.

Formålet med medlemsdebatten på det kommunale 
område er at kvalifi cere foreningens hovedbestyrelses 
krav til KL ved de kommende overenskomstforhandlin-
ger i foråret 2015. Alle medlemmer er derfor inviteret 
til møder, hvor overenskomstfornyelsen debatteres – og 
der er opstillet fi re temaer:

› Løn for ansvaret
›  Ansættelsesvilkårene skal afspejle kompleksiteten 

i arbejdsopgaverne
› Sikring af ledelseskraft og kapacitetsopbygning
› Tydelig overenskomstafgrænsning

På mødet er der velkomst ved foreningens politiske 
ledelse, oplæg fra foreningens konsulenter, debat, 
mulighed for at stille spørgsmål og endelig det vigtig-
ste: Mulighed for at påvirke de krav, som foreningen 
kommer til at stille ved de kommende forhandlinger. 

Hold øje med tid og sted på hjemmesiden. Der vil 
senere blive arrangeret en særlig medlemsdebat for de 
regionalt- og statsansatte medlemmer. 

ET VIGTIGT 
PEJLEMÆRKE
Skolelederforeningen a older for tiden debatmøder otte steder i 
landet, hvor de kommunalt ansatte skoleledere skal debattere krav 
og forventninger til overenskomstfornyelsen i 2015

Info

OK’15 medlemsmøder:

Medlemmer ruster foreningen 
til forhandling

Øget ansvar skal give øget løn. Det er et af de vigtige krav 
ved OK’15 forhandlingerne, mener medlemmer af Skole-
lederforeningen.

Pointen om, at ansvaret skal afspejles i lønnen, blev 
fremsat på et medlemsmøde i Herning om de kommende 
OK’15 forhandlinger.

Mødet var det første af en række, som skal være med til 
at kvalifi cere foreningens krav til fornyelsen af overens-
komsten.

”Det er blevet mere komplekst at være skoleleder, og 
ansvaret fylder efterhånden rigtig meget. Eksempelvis 
skal vi nu lede mange forskellige faggrupper”, lød det fra 
deltagerne. Også inklusionsopgaven, efteruddannelse og 
skolelederes vilkår ved afsked blev debatteret blandt de 
omkring 30 fremmødte.

Foreningens formand, Claus Hjortdal, næstformand, 
Jørgen Mandrup, samt konsulenter fra foreningen er lige 
nu på turné i landet for at få input til hvilke krav, der skal i 
spil ved OK-forhandlingerne.

”Det er vigtigt med en direkte dialog med medlemmer om, 
hvad der står højt på deres dagsorden.  Det er med til at 
sikre os en viden om skoleledernes aktuelle ønsker og ud-
fordringer, og medlemmerne kan være med til at påvirke 
de krav, som foreningen vil stille”, sagde Claus Hjortdal.

Input fra debatmøderne bliver bragt videre til Skoleleder-
foreningens hovedbestyrelse og siden i LC-Lederforum.

OK’15 forhandlingerne forventet afsluttet næste forår.
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RAY -  FREMTIDENS SKOLEMØBLER:
•	 RAY	er	en	ny	generation	af	ergonomiske	skolemøbler	baseret	på	et		

verdenspatenteret	sædeprincip
•	 RAY	er	resultatet	af	Simon	Dennehys	forskningsprojekt	om	børn	og	ergonomi
•	 RAY	er	designet	af	Hans	Thyge	&	Co.	
•	 RAY	yder	børn	den	optimale	siddekomfort	og	støtte	under	en	aktiv	skoledag	
•	 RAY	er	utrolig	robust	og	skabt	til	brug	i	skoler
•	 RAY	er	godkendt	som	skolemøbel	efter	europæiske	normer	EN	1729-1-2.
•	 RAY	er	dansk	innovation	og	produktion

Labofa A/S 
Tlf. 70 22 10 96 
info@labofa.com www.labofa.com

For	nærmeste	forhandler	kontakt	os:

annonce_205x285_07.indd   1 04/04/14   13.00
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analyse   { tekst: Ove Christensen / illustration: UCSJ }
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        situeret læring

KOMPETENCE
CIRKLER

Kompetenceudvikling sker bedst gennem situerede læringsfor-

løb på skolen. I selvlærende kompetencecirkler – hvor under-

visningsplanlægning og -afvikling, kompetenceudvikling, 

udvikling af undervisning og skoleudvikling går hånd i hånd. 

Kompetenceudvikling skal være en del af arbejdsprocessen og 

ikke noget, der ligger udover, ved siden af eller adskilt fra den

 D 
e fleste kender det: 
De har været på 
kursus, og de er 
sprængfyldt med 
engagement og 
energi. Nu skal de 

virkeligt i gang med alle de spænden-
de nye ting. Alting bliver anderledes,  
alting bliver bedre. Men mandag mor-
gen er der lige 117 rutiner der skal 
køres igennem, og når man kommer 
til det spændende, kan man ikke lige 
komme i gang, da det ikke passer ind 
i skolens eller kollegernes planer.

Da det er skoleledernes forpligtelse 
at sikre et godt læringsmiljø – for ele-
ver og ansatte – er den manglende ef-

fekt af efteruddannelse hendes eller 
hans ansvar. Det er ledelsen, der svig-
ter, hvis ikke ressourcerne til kompe-
tenceudvikling bidrager til skolen som 
et dynamisk læringsmiljø (mere om 
skoleledelsens rolle senere).

Efteruddannelse med lille effekt
Efteruddannelseskurser har meget lil-
le eller slet ingen effekt. Det skyldes 
bl.a., at efteruddannelsen er koblet 
fra de daglige opgaver. Efteruddannel-
ser bliver derfor noget isoleret, og 
mange gange passer ’efteruddannel-
sesvirkeligheden’ ikke med ’skolevir-
keligheden’. Selvom kurser virker rele-
vante, spændende og er givende, så 
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lader det lærte sig ikke umiddelbart 
omsætte eller oversætte til dagligda-
gens opgaver. Der sker kun lille eller 
slet ingen transformation af det ’nye’ 
til det ’gamle’ og velkendte.

Efteruddannelse og kompetenceud-
vikling af lærere, it-vejledere og andre 
foregår typisk uden for den kontekst, 
hvori kompetencerne skal anvendes. 
Der er en lang tradition for, at uddan-
nelse inden for skoleområdet foregår 
på særlige institutioner, der også typisk 
er placeret i egne bygninger. Efterud-
dannelse og professionel kompetence-
udvikling følger dermed en model, hvor 
undervisning og brug er adskilt. Læring 
adskilles fra den autentiske situation, 
hvori det lærte skal anvendes.

Det ville dog ikke være noget pro-
blem at tilrettelægge kompetenceud-
vikling, så det kan foregå på skolerne i 
den arbejdssammenhæng, den enkelte 
indgår i til daglig. Modellen kompeten-
cecirkler (forpligtende læringsfælles-
skaber) tager netop udgangspunkt i de 
opgaver, den enkelte alligevel skal lave 
i de sammenhænge, hvor de i forvejen 
udfører dem. Kompetencecirkler bygger 
videre på den måde, den enkelte i for-
vejen tilegner sig viden og erfaring på i 
andre sammenhænge. Kompetenceud-
vikling i kompetencecirkler foregår 
sammen med kollegerne i løsningen af 
fælles arbejdsopgaver – for lærere: un-
dervisning. Det kræver ikke vikartimer, 
rejseafregninger og kursusgebyrer – det 
kræver blot planlægning og organise-
ring – og at man er parat til at bruge 
hinandens forskellige styrker.

Kompetencecirkler er betegnelsen 
for kompetenceudvikling, der foregår i 
arbejdsfællesskaber i forbindelse med 
almindelige arbejdsopgaver i skolen: 
typisk med undervisningsplanlægning 
og -afvikling. Modellen bygger på en 

analyse

formalisering og udbygning af de delta-
gendes personlige/professionelle læ-
ringsnetværk (PLN). 

It-vejledere og undervisere indgår i 
grupper eller praksisfællesskaber, hvor 
de enkeltes kompetencer bliver udvik-
let i et gensidigt forpligtende samarbej-
de. Kernen i samarbejdet er planlæg-
ning af undervisning; af forløb og akti-
viteter. Det er afgørende, at det er et 
krav, at deltagerne i et arbejdsfælles-
skab løbende skal foretage nogle æn-
dringer, så deres kompetencer hele ti-
den bliver nødt til at udvikle sig - og at 
denne udvikling netop sker i et fælles-
skab, hvor man lærer af hinanden og i 
fællesskab tilegner sig det, man ikke i 
forvejen ved og kan.

Kompetencecirklerne forpligtes alt-
så til med jævne mellemrum at forbed-
re og forny undervisningen og med jæv-
ne mellemrum også at gøre noget 
anderledes – at eksperimentere med 
undervisningsforløb eller -aktiviteter. 
De forskellige kompetencers ’møde’ re-
sulterer i gensidig udvikling af faglige 
kompetencer.

Kravet om periodevis fornyelse og 
forandring af undervisning er skole-
ledelsernes (og kommunens) ansvar  
for at gøre forandring af undervisning 
til en del af skolens kultur. det er vig-
tigt at det at arbejde med kompetence-
cirkler ikke er et projekt - det er en kul-
tur og som sådan kræves det, at den er 
forankret i den måde, den enkelte sko-
le fungerer på i det daglige. Projekter 
er ‘særområder’; noget der afviger fra 
normaliteten. Men hvis forbedringer 
gennem kompetenceudvikling i kompe-
tencecirkler skal have nogen blivende 
effekt, må det være en del af arbejds-
rutinen; være forankret som kultur.

Uddybning
Læring og anvendeligheden af det lær-
te kan forstærkes gennem autentiske 
læringssituationer, hvor undervisning 
består i at iscenesætte situationer, der 
enten er eller kommer så tæt på en 
autentisk situation som muligt. Auten-
tiske undervisningssituationer forankrer 
undervisningen og dermed læringen i 
den kontekst, hvori de anvendte fær-
digheder og kompetencer skal anven-
des til opgaveløsning.

I mange sammenhænge er den mest 
effektive undervisningsform dog knyttet 
til konkrete opgaver. Man taler her om 
situeret læring (Lave & Wenger 1991/
DK: 2003). I forhold til voksenlæring 
kan arbejde og læring betragtes som 
gensidigt afhængige af hinanden på 
den måde, at man lærer ved at udføre 
konkrete opgaver, hvor man sammen 
med andre (kolleger, brugere, ledere) 
løser arbejdsopgaver og derved tilegner 
sig den viden og de færdigheder, som 
opgaveløsningen kræver.

Dette er også en del af begrundel-
sen for projektarbejde eller PBL (pro-
ject based learning), hvor et projekt de-
fineres ved at være den opgave, som én 
eller en gruppe skal løse fællesskab. 
Kompetencer opøves gennem opgave-
løsning sammen med andre – evt. med 
coach, facilitator, vejleder, instruktør 
eller lignende som sparringspartner, 
hvis opgaven kræver helt nye færdighe-
der eller kompetencer. Ofte vil en grup-
pe bestående af kompetente fagperso-
ner (som et lærerkollegium) løse opga-
verne selv ved fælles hjælp – og ved at 
bruge de ressourcepersoner, som i for-
vejen er i deres netværk.

Netværksviden – eller distribueret 
viden – er meget dybere og bredere end 
fagviden. Netværksviden er mangefa-
cetteret, da den ikke er bundet til en 
konkret person, men altid kun aktiveres 

»Teachers need to learn the way other professionals 
do: continually, collaboratively and on the job.«
{ Linda Darling-Hammond m.fl., Professional learning in the learning profession 2009 }
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        situeret læring
i en brugssammenhæng, der definere 
hvilke aspekter af viden, der kan bidra-
ge med noget relevant – og hvilken an-
den viden, færdighed, kompetence den 
kan knyttes sammen med. Når man 
derfor står overfor en opgave, må man 
anvende det, man har til rådighed. In-
telligens er i denne sammenhæng 
gruppens og evne til sammen og gen-
nem deres koblinger til andre netværk 
at finde den bedst mulige løsning. 
Kompetence er ikke bundet i den en-
kelte person, men er evnen til at an-
vende det og de netværk, gruppen til-
sammen har til rådighed.

I erkendelse af, at efteruddannelse 
og professionel/personlig kompetence-
udvikling kan styrkes gennem situeret 
læring og autentiske læringssituationer, 
er det oplagt for skoler (og andre for 
den sags skyld) at udvikle og anvende 
en anden strategi for kompetenceud-
vikling, der tager dette alvorligt. Kom-
petenceudvikling skal foregå gennem 
situerede læringsforløb. Målet er selv-
lærende kompetencecirkler – hvor un-
dervisningsplanlægning og -afvikling, 
kompetenceudvikling, udvikling af un-
dervisning og skoleudvikling går hånd i 
hånd – understøttet af én proces med 
udvikling af skolens kerneydelse. Kom-
petenceudvikling skal være en del af 
arbejdsprocessen og ikke noget, der 
ligger udover, ved siden af eller adskilt 
fra den.

Beskrivelse
Konceptet består af en model for opbyg-
ning og understøttelse af underviseres og 
it-vejlederes PLN, hvor alle knyttes til 
flere forskellige ressourcepersoner (lære-
re og it-vejledere) gennem kompetence-
cirkler. En kompetencecirkel er en grup-
pe bestående af faglærere og en eller 
flere ressourcepersoner med samme  
faglige baggrund. En kompetencecirkel 
arbejder med at løse konkrete behov  
til undervisningsplanlægning – udvikling 
af undervisningsforløb og undervisnings-
aktiviteter. Kompetencecirkler bygger på 
de teams, der i forvejen er etableret.

Grundelementet er den enkelte læ-
rer. Han eller hun skal instrueres i og 
faciliteres til at opbygge, bruge og vi-
dereudvikle sit eget PLN. Dette er no-
get alle gør i forvejen i mere eller min-
dre formaliserede sammenhæng. Alle 
udveksler erfaringer og informationer 
med hinanden. Det er dette, der skal 
formaliseres og rammesættes, så det 
danner udgangspunktet for en egentlig 
professionel kompetenceudvikling. Den 

formelle ramme bliver samarbejdet i 
eksisterende teams om udvikling af un-
dervisningsplaner i de enkelte forløb. 
Disse fagteams kan suppleres med res-
sourcepersoner, hvis det kræves for de 
fornyede tiltag, et team vil gennemføre. 
For én skole, ét fagteam/trinteam kan 
dette skematisk fremstilles således 
som vist i fig. 1.

Undervisningsforløbet beskrives og 
lægges i en central og åben videns-
bank. Denne del er vigtig, da det dels 
virker forpligtende og dermed er med 
til at forme en ny kultur. Dels er det 
vigtigt at tingsliggøre (beskrivelser) af 
praksis, så der er transparens om, hvad 
der foregår, og så ikke mindst andre 
kan lade sig inspirere af det, ændre det 
og gøre det til en del af sin egen un-
dervisningspraksis.

Alle undervisere vil indgå i kompe-
tencecirkler, der kontinuerligt arbejder 
med undervisningsplanlægning af stør-
re eller mindre forløb. En ændring i for-
hold til ‘sidste år’ kan bestå i at afprø-
ve et nyt digitalt værktøj, en ny måde 
at sammensætte grupper på; en ny 
måde at arbejde sammen på tværs af 

klasser eller klassetrin; en åbning af 
klasserummet ud mod det omgivende 
samfund i et partnerskab med virksom-
heder osv. osv. Alle undervisningsforløb 
beskrives indledningsvis kort i forhold 
til forløb, materialer og væsentlige nye 
indsigter og i forhold til mål og forven-
tet resultat. Efter forløbet beskrives 
kort hvad der skete ift. mål, og hvad 
der evt. ikke gik som forventet og over-
vejelse over, hvorfor der skete noget  
andet. Dette bliver en art undervis-
ningsportfolie med beskrivelse af (ud-
valgte) undervisningsforløb. Disse læg-
ges i en central og åben vidensbank.

Det er vigtigt, at lærerne indgår i 
forskellige kompetencecirkler, så viden 
kan flyde på tværs af de forskellige 
teams. Det er også vigtigt, at lærerne 
opfordres til og understøttes i at delta-
ge i netværk der rækker ud over den 
enkelte skole. Der findes så mange 
grupper og netværk med faglig rele-
vans, at dette ikke kan undgå at have 
en afsmittende effekt på arbejdet i 
kompetencecirklerne. Det er en del 

Fig. 1. Undervisningsforløbet beskrives og lægges i en central og åben vidensbank (L=Lærer, 

IT=Ressourceperson som kan være IT-vejleder, hvis udviklingen indebærer noget, som en  

IT-vejleder har særlige forudsætningner for at sparre om).

Vidensbank:
Undervisningsforløb

L1

L3

L2

IT2

IT1
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af kompetenceudviklingen at lærerne 
deltager i faglige netværk det være sig 
på Facebook, blogs, Twitter, særlige 
hjemmesider, portaler med lærersamar-
bejde osv. At gøre brug af sociale me-
dier er en af de nemmeste veje til im-
port af nye indsigter og erfaringer.

Hvis man tænker disse kompetence-
cirkler sammen på tværs af flere skoler 
i samme kommune (eller flere teams 
fra samme skole), får man samlet kom-
petencer og viden fra forskellige praksi-
sfællesskaber (Wenger), og kompeten-
cecirklerne kan skematisk fremstilles 
således som vist i fig. 2.

Modellen i fig. 2 viser, hvordan det 
kan se ud for et enkelt trin i et enkelt 
fag. Dette skal derfor tænkes sammen 
med den kompleksitet, der gælder for 
den enkeltes kompetencecirkel (PLN), 
da den enkelte lærer vil have flere 
kompetencecirkler. Disse kompetence-
cirkler vil endvidere inddrage viden, 
kompetencer og erfaringer ’udefra’, da 
den enkelte vil knytte sit eget professi-

analyse

onelle netværk til kompetencecirklerne. 
For en enkelt lærer vil det se sådan ud 
som vist i fig. 3.

Konceptet bygger på en helt almin-
delig måde, hvorpå hver enkelt lærer 
gennem formelle, uformelle og infor-
melle sammenhænge erfarer, lærer og 
skaffer sig viden. Gennem praksisfæl-
lesskaber tilegner den enkelte sig viden 
og kompetencer (gennem samtale, ved 
at se på andre, gennem afprøvninger, 
træning osv.). Jeg lærer at sætte en 
skillevæg op, fordi jeg har behov for 
det, og fordi jeg kender en, der kan 
komme og hjælpe mig. Han har gjort 
det før, og næste gang er jeg den, der 
har prøvet det før.

Skoleledelsens rolle
Denne model fungerer i praksis, og alle 
benytter den i arbejde og fritid. Men 
kompetenceudviklingsmodellen er i det 

store hele koblet fra den måde, man 
tænker kompetenceudvikling på inden 
for efteruddannelsen. Derfor skal den 
gentilegnes og den skal øves for at fun-
gere inden for de formelle rammer, en 
skole udgør. Derfor kræver implemente-
ringen af en sådan model i mange til-
fælde en coach, der skal facilitere, at 
de enkelte kan udfylde de forskellige 
roller, de skal udfylde for at kompeten-
ceudvikles i praksisfællesskaber. Og 
det kræver en fælles overenskomst om, 
at det er måden man gør tingene på på 
den enkelte skole eller i kommunen. 
Kompetencecirkler som forpligtende 
kompetenceudvikling kræver at lederne 
løbende følger op på det - og eksem-
pelvis gør det til et fast punkt på MUS-
samtaler og i andre sammenhænge.

Modellen er dog ikke uden udfor-
dringer, fordi den griber ind i den en-
kelte lærers hverdag og normale ar-
bejdsmetode. Det kræver derfor også 
en øget indsats fra den pædagogiske 
ledelses side. Kravet om løbende at ar-
bejde med ændringer i undervisningen 
skal der følges op på. Og det skal ske i 

Fig. 2: Vidensbank består af kurateret viden og værktøjer og beskrivelser af konkrete undervisningsforløb.
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        situeret læring

respekt for lærernes faglighed, men 
også med en indsigt i, at kompetence-
udvikling ikke i alle faser er en lystfuld 
affære. Den pædagogiske leder må der-
for også give pædagogisk sparring og 
støtte lærerne i deres arbejde med lø-
bende ændringer.

Det er blevet en del af almindelig 
drift at sikre udvikling og forandring. 
Det er indholdet i den trend, der hand-
ler om social learning og workplace lea-
rning. Her indgår løbende ændringer 
som en løbende tilpasning til de udfor-
dringer, der stilles fra samfundsmæssig 
ændringer og ændringer hos konkurren-
ter. I skolen er der ikke det samme 
pres fra eksterne aktører (selvom lærer-
ne nok føler det). Men kravet om lø-
bende kompetenceudvikling gennem 
kompetencecirkler er et forsøg på at 
sikre, at skolen og dens kompetencer 
forbliver ‘nutidige’ og ‘relevante’.

Det er blevet tydeligt at også skolen 
har brug for at forandre sig i takt med 
samfundsmæssige forandringer. Skolen 
har i et vist omfang været et ‘særområ-
de’, hvor forandringerne har haft en la-
vere gennemslagstid end i andre dele 
af samfundet. Det er skoleledernes for-
pligtelse at bidrage til at ændre på det-
te ved at give tilstrækkelig og fornøden 
støtte til lærernes kompetenceudvik-
ling. 

Samtidig er skoleledernes egne 
kompetencer også under pres. Der er et 
tilsvarende krav til udvikling af ledel-
sen, som til de øvrige personalegrupper 

i skolen. Derfor må lederne også orien-
terer sig mod netværker, der sikre en 
løbende kompetenceudvikling gennem 
erfaringsudvekslinger og tilegnelse af 
ny viden. Initiativer som “Skoleleder-
netvaerket.dk” er tænkt som et bidrag 
til at styrke skolelederes netværksdan-
nelser. Men på samme måde som med 
kompetencecirklerne for lærere, er det 
også afgørende, at skoleledere indgår i 
fl ere faglige netværk - og her det mest 
oplagte igen at se efter sociale net-
værk, hvor skoleledere og andre res-
sourcepersoner inspirerer hinanden. 

Eric Scheninger - “The Connected 
Principal” - beskriver i sin bog “Digtial 
Leadership”, hvordan den moderne 
skoleleder netop er nødt til at være 
en netværksleder, der også bruger de 
sociale medier – både som kompeten-
ceudviklingsværktøj, men også som 
kommunikationskanaler for at placerer 
skolen i en samfundsmæssig virkelig-
hed, der har ændret sig meget siden 
grundlæggelsen af folkeskolen i 1814.

Så selvom skoleledere ikke på sam-
me måde kan indgå i fl ere netværk, 
hvor der er konkrete opgaver, der skal 
løses, så er skoleledere forpligtet til at 
udfordre sig selv og egne kompetencer 
gennem en række af de netværk, der 
tilbyder sig - det være sig erfa-grupper 
eller virtuelle fællesskaber.

Komptencecirkler er også et tilbud 
til skoleledere, der vil moderne skole-
ledelse. 

Ove Christensen er forsker og projekt
leder på Forskning og Innovation, 
University College Sjælland i Sorø.
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Fig. 3. De deltagendes PLN består af mange andre end kolleger.

Vidensbank:
IT i undervisning

Værktøjer

Vidensbank:
Undervisningsforløb

IT5

IT6

L7

L9

L8

SKOLE 3



  nummer 04 / juni 201460

MEDLEMSFEST

I FORM TIL 
REFORM

SKOLELEDER-
FORENINGENS 
ÅRSMØDE

- to bevægende dage

Torsdag den 23.  
og fredag 24.  
oktober 2014  

i Øksnehallen, 
København

Tilmelding til årsmødet foregår på www.skolelederne.org

143534_opslag.indd   All Pages 20/05/14   14.47



  mest om skoleledelse 61

POLITISK DEBAT

MEDLEMSFEST

UDSTILLING
OPLÆGSHOLDERE

I FORM TIL 
REFORM

SKOLELEDER-
FORENINGENS 
ÅRSMØDE

- to bevægende dage

Torsdag den 23.  
og fredag 24.  
oktober 2014  

i Øksnehallen, 
København

Tilmelding til årsmødet foregår på www.skolelederne.org

143534_opslag.indd   All Pages 20/05/14   14.47



  nummer 04 / juni 201462

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

4
anmeldelser

Prøv det, vurder effekten og juster! Skal målet om øget inklusion 
lykkes efter hensigten, ligger nøglen i kompetenceudvikling slås 
det fast i bogens indledning, og hermed temaet bestemt. 

Forfatterne, der alle er PPR-medarbejdere i Aarhus, beskriver 
i 15 velskrevne og inspirerende kapitler, hvordan deres egne er-
faringer med at arbejde inklusivt med folkeskolens pædagogiske 
personale, børn og unge er udfoldet i et ugelangt kompetenceløft 
under overskriften Fællesskaber for alle (FFA). 

Grundpillerne er struktureret videndeling, rammesat nytænk-
ning og vedvarende refl eksion.

Bogen er forsynet med en læsevejledning, der giver læseren 
let adgang til at gå fra teori til praksis og omvendt. Bogens un-
dertitel er ”Praksisnær guide til fællesskaber” og dens indholds-
fortegnelse, læsevejledning og øvrige komposition, gør den an-
vendelig som en håndbog i det daglige inklusionsarbejde. 

Indholdet er meget varieret og kommer forbi en række teorien 
som fx forandringsteori, positiv psykologi, fl ow, U-teori og mod. 

Det teoretiske afsæt for indholdssiden af FFA er Dansk Clea-
ringshouses metastudie fra 2008, hvoraf det fremgår, at  ledel-
ses-, relations- og didaktisk kompetence er centrale for at skabe 
udbytterige læringsmiljøer. 

Afsættet for formen er forfatternes overbevisning om, at læ-
ring i en anerkendende og nysgerrig observation og refl eksion af 
kollegers praksis er velegnet til at omsætte ny viden til en reel 
ændring af egen praksis. FFA er gennemført af mere end 1200 
lærere og pædagoger, der har givet et meget positivt feedback. 
Imidlertid oplyses det ikke, om der er opnået hard core resultater 
i forhold til inklusionsindsatsen.

Inklusion i skolen lever på bedste vis op til sit mål om at vise 
vejen til kompetenceudvikling for skolens pædagogiske personale 
og kan varmt anbefales til inspiration i hverdagen. 

Niels Petersen

Skoleinspektør

Aarhus Kommune

 

Forfatterne, som for begges vedkommende er velbekendte 
med folkeskolen og dens mangesidede opgaver, ønsker at 
bidrage til at ændre inklusionsudfordringen fra et overve-
jende ideologisk og økonomisk projekt til et projekt med 
kvalitet i indholdet.

Det lykkes! Først ved, at læserne bliver indført i inklu-
sionens baggrund og begreber, herunder diverse diskus-
sions felter og ’kampen om praksis’.

Vi følger derefter inklusionsarbejdet på ’Skovengskolen 
i Æblerød Kommune’ med de centrale metodiske bygge-
sten i en inkluderende pædagogik og didaktik.

Endelig behandler bogen, hvad der ligger i refl eksiv 
didaktisk tilgang, kooperativ læring eller samarbejde om 
læring, digitalstøttet læring og sprog- og tekstbaseret læ-
ring – med konkrete eksempler.

Som leder og som medarbejder i folkeskolen vil jeg 
kunne få ny viden af denne bog. Jeg kan styrkes i mine 
overvejelser og beslutninger – og i min planlægning af 
indsats og ledelse.

Bogen hviler på og inddrager aktuel forskning og rele-
vant pædagogisk og didaktisk viden. Den er meget vel-
skrevet og veldisponeret. Den rummer megen inspiration, 
og en række skemaer og guider, som omtales i bogen, kan 
hentes på hjemmesiden for serien ”Inkluderende Lærings-
fællesskaber” hos Dafolo.

Køb den – og læs den igen og igen! Den er pengene 
værd og kan anbefales varmt. Risikovurdering: Du risike-
rer at blive klogere J.

Knud Nordentoft

Skoleleder 

Søgårdsskolen

Gentofte Kommune

ÆNDRING
AF PRAKSIS

KOOPERATIV
LÆRING

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

INKLUSION I SKOLEN

Praksisnær guide til fællesskaber

KITT BOEL   STINE CLASEN   BIRGITTE KORNERUP JØRGENSEN   PETER WESTENHOLZ

 Inklusion i skolen
Praksisnær guide til fællesskaber
Kitt Boel, Stine Clasen, Birgitte Kornerup 
Jørgensen, Peter Westenholz
Dansk Psykologisk Forlag
274 sider, 298 kr. 

Inklusionens didaktik
Inkluderende 
Læringsfællesskaber
Anne Marie Østergaard og 
Grethe Kjær
Dafolo Forlag
288 sider, 400 kr.
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Lidt forstemmende sidder man efter læsningen tilbage med følelsen, at det aldrig 
har været rigtig sjovt at gå i skole. Der faldt en del øretæver undervejs. 

Bogen er ligesom tidligere bind fl ot udstyret! Tankevækkende er de duknakkede 
drenge, der portrætteres på mange af malerierne. 

Skolen skulle gøre børnene til gode kristne. Til det formål blev de tugtet med 
Balles (sic!) lærebog, der var karakteriseret ved sin opbyggelighed. Tilsynet med 
undervisningen varetog præsten. Læsningen af de skudsmål, som tidens lærere 
blev udstyret med, kan vel kun karakteriseres som direkte og uden omsvøb.

Bind 3 er skrevet i et letlæseligt dansk, der gør fremstillingen relevant for ”den 
interesserede” læser, men er vel pligtlæsning for en skoleleder. Bøgerne indeholder 
nyttig viden til at sætte sin hverdag (som leder) ind i en kulturel og historisk sam-
menhæng. 

Aktuelt er stadig kampen om resurserne. Debatterne i sognerådene beskrives 
levende. Indretningen og nødvendigheden af toiletter på skolen er åbenbart en føl-
jeton uden afslutning. 

Børnenes fremmøde er beskrevet uden fordomme. Fremmødet i skolen var be-
tinget af arbejdsudbuddet rundt om skolen. Forskellen mellem sognene var stor og 
mellem købstaden og landet endnu større. Folkeskolen som en sammenlignelig 
størrelse er stadigvæk helt fraværende.

Særlig interessant er beskrivelsen af den offentlige skole i købstæderne opdelt i 
betalingsafsnit og ikke-betalingsafsnit med tydelige kvalitetsforskelle både i lærer-
resurser og materiel. De kommunale betalingsskoler falder efterhånden bort i perio-
den. Danmark er i perioden et land med tre-fi re skolesystemer. 

1850-1950 er nationalt set en deroute nationalt med tabet af Slesvig og Hol-
stein. En kompensation ved hjælp af et nationalt kompetenceløft er totalt fravæ-
rende i tidens skolepolitiske debat. 

Industrialiseringen glider sporløst forbi skolen. Indførelsen af håndarbejde og 
sløjd er svaret på nederlaget ved Dybbøl. En pendant til nutidens debat om digita-
liseringen af undervisningen, der på trods af centrale midler ikke slår helt igennem 
sognerådene og udmønter sig på skolerne. 

Dansk skolehistorie kan varmt anbefales alle med fæste inden for skolen.

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

Kalundborg Kommune 

Anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!

INDAD VINDES

Da skolen blev sat i system
Bind 3 1850-1950
Forskellige bidragydere
Aarhus Universitetsforlag 
475  sider, 400 kr. 

ny viden

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

Pædagogiske linjer, uddannelse
af den refl ekterende praktiker
Tiltag til en ny udformning af under-
visning og læring for professionelle
Donald A. Schön
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
Karin Jessen og Berit Weise
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

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

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

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

Nærvær og empati i skolen
Øvelser i samarbejde med Katinka
Gøtzsche, Charlotte Weppenaar
Pedersen og Anne Sælebakke
Helle Jensen
Akademisk Forlag

Bøger til 
anmeldelse
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35.000 danskere er pt. sygemeldt pga. stress, og ca. 430.000 danskere har 
symptomer på alvorlig stress, viser tal fra Stressforeningen. Stress er således en 
tilstand, mange har tæt inde på livet, men hvad er stress egentlig? 

Det kommer an på, hvem man spørger, for i Danmark fi ndes der ingen offi ciel 
defi nition af stress, og stress er offi cielt ingen sygdom. 

Denne bog giver i ni velskrevne kapitler forskellige bud på, hvad stress handler 
om baseret på den nyeste viden om fænomenet. Der gives ligeledes løsningsorien-
terede forslag til, hvordan man kan afhjælpe stress på arbejdspladsen.

Traditionelt er stress blevet forstået i en individualistisk diskurs, hvor stress 
antages at fi ndes i personligheden. Så når en medarbejder gik ned med stress, 
skulle løsningen ligeledes fi ndes i at arbejde med personligheden, og den stress-
ramte blev derfor tilbudt personlig udvikling. 

Efter en sygemelding ville medarbejderen så komme tilbage til det samme 
sted (arbejdspladsen), der udløste den belastning, der var årsag til stressen. Et 
stigende antal medarbejdere vender imidlertid ikke tilbage til arbejdet efter en 
stressrelateret, psykisk ubalance.

Men har stressproblemet virkelig rod i individet? Svensk forskning viser, at 
stress som regel handler om en langvarig belastning af krop eller sjæl, altså noget 
relationelt snarere end noget, der sker isoleret inde i det enkelte individ. Hvis 
ubalancen fx er sket på arbejdspladsen, må den ligeledes løses der. 

Det moderne arbejdsliv stiller med selvledelse, individuelle mål osv. store krav 
til den enkelte medarbejder, og lige så store krav til lederen om at sikre, at den 
enkelte medarbejder har de rette kompetencer og tilpasse udfordringer til at kun-
ne udføre sit arbejde.

Individualiseringen gør endvidere, at det som medarbejder kan være svært at 
få hjælp, hvis man kommer i en situation, hvor belastningen bliver for stor – for 
hvor går man hen? Hvad gør man? Sygemelder sig med stress – velvidende, at det 
ikke løser problemet, men blot giver en et tiltrængt pusterum inden endnu en tur 
i hamsterhjulet? Er stress blevet den moderne, individualiserede strejkeform, 
spørges der ligefrem om.

Det er en fremragende bog, der åbner for nye veje og perspektiver til håndte-
ring af de belastninger, vi nu engang mødes af i vores dagligdag. Jeg kan varmt 
anbefale bogen til alle, der interesserer sig for arbejdsmiljøet og for at skabe 
gode, sunde arbejdspladser og relationer.

Kirsten Koudahl

Viceskoleleder 

Skelgårdsskolen

Tårnby Kommune

BELASTNINGER

 Nye perspektiver på stress
Malene Friis Andersen & 
Svend Brinkmann (red.)
Klim Forlag
227 sider, 299 kr.

Kvalitetsudvikling af differentieret
undervisning
Om forbedring af undervisning for 
børn og unge med særlige behov
Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen
(red.)
Klim

Bæredygtig skoleledelse
Andy Hargreaves og Dean Fink
Klim

Ind i ledelse
Lederens arbejde med sig selv og sin
læring
Poula Helth og Leif Pjetursson
Akademisk forlag business

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

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

Styrk dit barns karakter
Et forsvar for børn, barndom og 
karakterdannelse
Per Schultz Jørgensen
Kristeligt dagblads forlag

Dygtig, dygtigere, dygtigst 
Talentudvikling gennem differentieret 
undervisning
Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul 
Nissen
Dafolo

Meningsskabelse, organisering 
og ledelse
En introduktion til Weicks univers
Sverri Hammer og James Høpner 
(forord af Karl E. Weick)
Samfundslitteratur 

Spørg
Den ædle kunst at spørge ydmygt 
i stedet for at belære 
Edgar H. Schein
Gyldendal Business

Arbejdsglad
Sådan skaber du bedre resultater 
med glade medarbejdere
Thomas Milsted
Gyldendal Business

Flere bøger til 
anmeldelse
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kort nyt

 S om skoleleder på Hol-
sted Skole i Næstved 
skal Stefan Gents stå i 
spidsen for en skole, der 
er omkring tre gange så 
stor som hans forrige 

arbejdsplads. De sidste fi re år har Ste-
fan Gents været skoleleder i Slagelse 
Kommune. Først som pædagogisk af-
delingsleder på Antvorskov skole og 
derefter som skoleleder på Dalmose 
Centralskole.

Stefan Gents har søgt nye og større 
græsgange, blandt andet fordi en skole 
af en vis størrelse giver bedre mulighe-
der for at tænke nye og kreative tanker 
og få dem omsat til praksis.

”Det kan selvfølgelig også godt lade 
sig gøre på mindre skole, men det kræ-
ver en masse ekstra energi og ressour-
cer, fordi der er færre medarbejdere og 
mindre ledelsestid på en mindre sko-
le”, forklarer han.

”Det er i forandringsprocesserne, 
jeg oplever, jeg er stærkest. At skabe 
energi og fi nde drivkræften og gejsten 
hos medarbejderne. Det er jeg ikke i 
tvivl om, at jeg kan få mere plads til 
her. På min gamle skole var der mange 
fl ere driftsopgaver inde over ledelses-
rollen”.

Stefan Gents har placeret sig i le-
derstolen i en ombrydningstid for hele 
folkeskolen. De nye arbejdsrammer for 

”Selv om folkeskolen er sin helt 
egen institution, er der rigtig mange 
paralleller med mange andre typer af 
virksomheder. Det vil også sige, at de 
følelser og problematikker, man kan 
sidde med både som medarbejder og 
leder, kan overføres til folkeskolen”.

Stefan Gents ved meget præcist, 
hvorfor han valgte at søge tilbage i en 
fast stilling i folkeskolen frem for at 
blive i det private erhvervsliv. 

”Jeg arbejdede som ekstern konsu-
lent og var ude og besøge mange for-
skellige typer af virksomheder. Jeg 
længtes til sidst efter at få en fast ar-
bejdsplads, hvor det lange seje træk 
var synligt. Både når det går op, og når 
det går ned. Jeg blev ofte den, der kom 
og skulle give et indspark af energi el-
ler fakta, og så var jeg væk igen. Jeg 
nyder at være med hele vejen og at 
være med til at skrue der, hvor der er 
brug for det”, fortæller han. 

Når Stefan Gents som leder får 
plads til at fi nde gejsten og energien 
hos medarbejderne, og når de sammen 
får fl yttet skolen videre mod nye høj-
der, der er til gavn for eleverne, bræn-
der han for jobbet. 

”Den proces er helt fantastisk. Når 
det lykkes, får man den vinderkultur, 
hvor alle de styrker sættes i spil. Det er 
enormt fedt at være med til”.

Holsted Skole har 721 elever, ca. 46 
lærere og 20 pædagoger, ligger i et ny
byggerkvarter i det nordlige Næstved. 
Skoleledelsen består ud over skolelede
ren af en viceskoleleder, en pædago
gisk leder og en SFOleder. 

lærerne og folkeskolereformen fylder 
meget, og derfor er det meget de gene-
relle ting, der er i fokus, pointerer han. 

Han tror selv, at en af grundene til, 
han blev valgt til jobbet, hænger sam-
men med de overvejelser, han har haft, 
om hvordan man kan tænke folkeskole-
reform. 

”Skolen var i forvejen nået rigtig 
langt i klargøringen op til reformen. No-
get af det, jeg blev ansat til, er, hvordan 
får vi taget skridtet videre derfra”. 

Han forklarer, at skolen bl.a. arbej-
der med at få lagt fordybelsesbånd ind 
i skoledagen.

”Det kommer til at fylde rigtig meget. 
Vi bygger videre på den tanke, der allere-
de er startet op her: En tværfaglig fordy-
belsesaktivitet på tværs af lærere for at 
omsætte læringen til andet end overfl a-
delæring i det enkelte fag, men også 
komme i dybden. Hvordan kan jeg som 
elev omsætte mine tanker, så det bliver 
brugbart til andet end at løse et fakta-
ark. Det er vi begyndt på – og det vil vi 
fortsat fi ntune til det kommende skoleår. 
Begge er parametre, som ligger sindssygt 
godt i tråd med tankerne bag reformen”. 

Efter nogle år som lærer tilbragte 
Stefan Gents en årrække i det private 
erhvervsliv som HR-konsulent og pro-
ceskonsulent med opgaver som perso-
naleudvikling og forandringsledelse for 
en stor organisation. 

JEG HAR FÅET
NYT JOB

»Jeg nyder at være med hele vejen og at være med 
til at skrue dér, hvor der er brug for det.«
{ Stefan Gents, skoleleder, Næstved }

Stefan Gents, 36 år, skoleleder 
på Holsted Skole, Næstved.

   tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }   anden udsigt



stillinger

sKOleleDer til sØDAlsKOlen
Kan du fastholde og videreudvikle det høje 
ambitionsniveau og den helt særlige ånd, der 
kendetegner sødalskolen, og er du oprigtigt 
interesseret i at skabe sammenhæng og de 
bedst mulige rammer for områdets børn? så 
er du den skoleleder, vi søger.

Sødalskolen søger en anerkendende, inspirerende 
og nærværende skoleleder, som kan ”tegne” sko-
len og fastholde skolens positive udvikling. Du skal 
være en tydelig leder og kunne definere mål, ram-
mer og retning, samt arbejde for vores fælles vision 
og værdier herunder branding af Sødalskolen. 

Sammen med resten af ledelsesteamet bidrager du 
til, at skolen har høj faglighed og kvalitet i arbejdet 
med børnenes og de unges læring og udvikling. Du 
skal skabe ledelsesrum og organisere dialogbase-
rede processer og gå forrest i samarbejdet omkring 
skolens indsatser i forhold til interne og eksterne 
samarbejdspartnere.

VI FORVENTER, AT DU VIL:
•   Være  aktiv  og  ambitiøs  i  forhold  til  at  gøre 

Sødalskolen attraktiv for alle 
•   Have forståelse  for helheden og blik  for detaljen 

herunder den åbne skole og det lokale samarbejde
•   Brænde  for  livet på en  skole der  ”rummer hele 

verden” og se mangfoldigheden som en styrke
•   Arbejde for at fortsætte den positive elevtilgang 

til skolen samt fastholde forældretilfredsheden
•   Skabe et godt og effektivt ledelsesteam

DU SKAL HAVE:  
•   En relevant faglig baggrund
•   Solid  ledelseserfaring,  gerne  skoleledererfaring 

og kunne dokumentere gode resultater
•   Erfaring  fra en politisk  ledet og kompleks orga-

nisation
•   En stor indsigt i folkeskolens drift og forhold

SOM PERSON OG LEDER ER DU:
•   En stærk kommunikator
•   Helheds- og handlingsorienteret
•   Visionær og ambitiøs og  tænker  strategisk  i  en 

hverdag med forstyrrelser
•   God til at skabe og opretholde relationer
•   En person med politisk tæft, der forstår at hånd-

tere modsatrettede interesser

Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og 
være Børn og Unge i hænde senest mandag d. 9. 
juni kl. 10.00

Læs det fulde stillingsopslag og find linket til den 
elektroniske ansøgning på aarhus.dk/bujob. 

Første samtalerunde er torsdag den 12. juni fra kl. 
16.30. Vi håber, at du kan tiltræde 1. august 2014.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen 
til  at  kontakte  områdechef  Marie  Buhl  Jung  tlf. 
51576741 

Du kan læse hele job- og kravprofilen samt mere om Børn og Unge på aarhus.dk/bujob

Børn oG UnGE, AArHUS KoMMUnE 

stillinger
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URO I KLASSEN?
FÅ HJÆLP FRA STØJ TIL STILHED

Kontakt os og få et GRATIS akustiktjek. Se også vores webshop på alpha-akustik.dk
Sjælland 70 26 14 12  //  Jylland og Fyn 29 91 70 26

SE VORES 
EFFEKTIVE LØSNINGER 
PÅ ALPHA-AKUSTIK.DK
• Skab de bedste rammer for inklusionen
•	 Lydører,	lad	værktøjet	være	den	løftede	pegefinger
• Robuste og mobile skærmvægge, velegnet til skoler
• Hvordan kan jeres skole kommet til at leve op til arbejdstilsynets krav?
• Udskift let og enkelt loftplader fra gips til mineraluld og opnå kraftig støjdæmpning
 
GRATIS AKUSTISK OPSLAGSTAVLE 
Nævn bladet Plenum og få en gratis Alpha MONO ved bestilling inden 1. august.

GRATIS
AKUSTIK-TJEK 

Få et gratis akustiktjek

og tilbud på arbejdsro i

klassen. Vi sørger også

for montagen.
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LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er en ny form for lejrskole, hvor 6.-7. klasser 
deltager i et alternativt og udfordrende læringsforløb, 
der sætter fokus på noget helt essentielt, nemlig mad 
og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil eleverne 
deltage aktivt i tilberedningen af alle deres måltider, 
samtidig med at de bliver klogere på råvarer, sundhed 
og bæredygtighed.

Det er både lærerigt og sjovt – og så styrker det  
fællesskabet i klassen. 

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, hvor 
eleverne involveres i de mange aktiviteter 
omkring mad og måltider, sundhed, trivsel 
og bæredygtighed.

Vores faste personale står for alle indkøb, 
mens aktiviteterne planlægges i tæt sam- 
arbejde med elever og lærere.

Prisen for de 4 overnatninger er 500 kr. pr. 
elev – inkl. undervisningsmateriale til før, 
under og efter opholdet, og den offentlige 
transport kører lige til døren. 

på madlejr.dk

læs mere og tilmeld din klasse

” Det at mødes om 
mad og måltider  
bidrager til at 
styrke fælles- 
skabet i klassen.”

 
– Deltagende lærer  
på pilotlejrskolen

Rammen om  
opholdet er  

nyombyggede  
faciliteter på  
Helnæs midt i  
den skønne,  

sydfynske natur.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på
madlejr.dk

6-7.
KLASSE
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