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

Omdrejningspunktet på uddannelsen er team- og medarbejderledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse i
forhold til børn/elever, forældre og myndigheder.
Seminarerne finder sted i Aalborg
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NY FORTÆLLING
Vi er i fuld gang med skolestart, skolereform og ændrede arbejdstidsregler. Og heldigvis erfarer jeg, at man på langt de fleste skoler er kommet rigtig godt fra start.
Og jeg ved fra samtaler med flere af jer, at det har været hårdt arbejde at nå hertil.
Selv er jeg ikke overrasket over, at det går godt. I årenes løb har folkeskolen været igennem utallige ændringer, og som regel er ændringerne blevet båret igennem
en positiv tro på fremtiden. Det sker også denne gang, selv om der har været lagt
en dæmper på den motivation, der normalt er. Via jeres store arbejde og dialog
ind- og udadtil er der nu skabt en positiv forventning til reformen.
Reformen er en anledning til at fortælle en ny historie. En stærk og langsigtet
fortælling, der kan styrke folkeskolens image og gøre den attraktiv over for elever
og forældre. Vi kan bruge skolens nye virkelighed til at få (gen)fortalt vores historie
med tydelige budskaber om, hvad vi står for og tror på. Hvad vi kan og gør. Hvad
der kendetegner ledelsen på skolen, undervisningen, miljøet etc.
Ved at skærpe profilen kan vi skabe forståelse for samt accept og legitimering
af skolens nye virkelighed. Vi kan højne omdømmet af skolen, sætte vores egne
dagsordener og også sige fra over for urimeligheder. For på trods af det noget forvrængede mediebillede, der har været skabt af en folkeskole på katastrofekurs, så
er jeg sikker på, at reformen bliver en succes.
Skolelederforeningen har som mål at være tydelig og have kant. Som formand
har jeg i forbindelse med skole- og reformstarten derfor søgt at skære gennem
usikkerhed og undgå at drukne i debatten. Det indebærer så, at man ikke altid
kan være venner med alle, fx når det drejer sig om, hvad vi som ledere forventer
os af elever, forældre, medarbejdere og politikere.
Reformen er også en ledelsesreform. Det øgede ledelsesrum, der er kommet,
stiller krav til os lederne om at udnytte det rationale, der er og levere resultater.
Vi tager ansvaret for implementeringen af reformen, vi har også den professionelle
ekspertise og tør at tage beslutningerne om, hvad der virker, og hvad der skal afvikles. Den professionelle autoritet har skolen brug for de kommende år.
Vel mødt til et nyt og spændende skoleår!

Claus Hjortdal
Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
Claus Hjortdal: Bidrag til en
ny fortælling om skolen…
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Efteruddannelsesforløb til skoler

Målstyret
undervisning
og synlig læring
Lær hvordan tydelige mål, løbende feedback
af høj kvalitet samt vurdering for læring kan
løfte undervisningen til et helt nyt niveau.
I får et forløb, der er solidt
forankret i Hatties forskning
– med tæt kobling af teori
og praksis og masser af
konkrete værktøjer til at bruge
i undervisningen.

Bemærk:
En stor del af forløbet
foregår i lærernes
undervisning og kræver
ikke skemaændringer

Efteruddannelsesforløbet
sammensættes af:
• Kursusdage på skolen
• Aktionslæring mellem
kursusgangene
• Praksiscoaching i klasserne

Mål for hele forløbet
Målet er at deltagerne lærer at
anvende konkrete redskaber til
at arbejde med alle dele af den
målstyrede undervisning, herunder:
•
•
•
•
•
•

Fælles og individuelle mål
Tydelige succeskriterier
Vurdering for læring
Formativ feedback
Elevinvolvering og samskabelse
Læringsstrategier og selvregulering

Der arbejdes måltettet med at
implementere strategierne allerede
imellem kursusgangene.

Ring og hør nærmere på 88 24 50 84 eller læs mere på www.cooperativelearning.dk
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14 Snaregade 10 A
Skolelederforeningen er flyttet ind
i sit nye hus, har fået ny adresse,
og har fået nyt logo i øvrigt.

50 Årsmøde 2014
Et folkemøde i København, hvor
politikere og meningsdannere
konkurrerer om din gunst!

19 KOPRA er ikke en slange
Men en måde at udvikle lærerens
kompetencer og få dem spredt til
hele skolen.

52 Skolen 200 år
I en ny bog gennemgås, hvad
ledelse historisk set har betydet
i og for folkeskolen.

26 To mandler på et bord...
På Kvaglundskolen i Esbjerg blev
en gimmick til en vending i lærernes syn på reformen.

64 Nyt job
Flere afdelingsledere søges...
Se også de mange stillingsopslag
på hjemmesiden.

33 Stordriftsfordele
Store skoler skal styres af visioner
med øje for krop, hjerte og hjerne.

mest om skoleledelse

5

leder og
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D

e sidste få 100 meters
kørsel til bispekontoret
i Hestemøllestræde i
Helsingør bliver en sær
oplevelse. Med et knejsende Kronborg i baggrunden, som vidner om en svunden Holger-dansk storhedstid, opdager jeg en
kæmpemæssig træpram med stålbund
ved kajen mellem slottet og domkirken.
”Åbent – Noahs Ark” råber en farvestrålende plakat ved siden af den åbne
port ind i det mærkelige skibs dunkle
bug. De fleste regner Noahs ark for et
skib, der aldrig har eksisteret, men alene hører til i den dramatiske fortælling
om Guds dom over en syndig menneskehed. Men så ligger den pludselig
dér midt i havnebilledet, godt nok kun
i halv størrelse, men ikke desto mindre

blå bog

Lise-Lotte Rebel
› Født 1951.
› Forældre: Guldsmed Preben Hubert Gauger og kontorassistent
Jonna Ruth Anna Christiansen.
› Gift med Bent Flemming
Nielsen, professor ved Afdeling
for Systematisk Teologi ved
Københavns Universitet.
› Børn: Johannes (1971) og
Jesper (1975).
› Student fra Aurehøj Gymnasium
1970.
› Cand. teol. 1978 fra Københavns
Universitet.
› Præsteansættelser: Utterslev
1978, Islev 1980, Helsingør
Domkirke 1987.
› Biskop i Helsingør Stift 1995
som den første kvindelige
biskop i Danmark.
› Ridder af Dannebrogordenen
1996 og 2014 Kommandør af
samme orden.
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påtrængende – som en påmindelse om
muligheden for apokalyptisk ødelæggelse, hvis menneskeheden ikke forvalter livet og verden godt nok.
På samme måde er der mange, der
opfatter kirken som et levn fra en tid,
hvor myter levede, og biskopper og andre gejstlige dominerede overtroiske
bønder og halvstuderede røvere. Men
der er nu altså ikke noget fortidigt undertrykkende over den storsmilende biskop, der rækker mig hånden på bispekontoret.
Ledelse med barmhjertighed
Alligevel begynder interviewet anderledes end andre, jeg har haft med danske ledere inden for erhvervsliv, politik
og kultur. Da jeg åbner med spørgsmålet om, hvad der så gør en biskop til en
god leder, svarer Lise-Lotte Rebel ved
at åbne ritualbogen, som hun har lagt
frem i dagens anledning.
Hun citerer nogle centrale linjer,
som blev læst i forbindelse med hendes indsættelse som biskop: ”Vær en
støtte for præster og menigheder i dit
stift, styrk de svage, opsøg de vildfarne, vær barmhjertig uden at tåle det
onde, irettesæt uden at glemme barmhjertigheden…”. Ingen anden leder har
henvist til den slags formuleringer for
deres jobs indhold og formål, og det er
fra starten også klart, at ledelse på
mange måder må være forskelligt for
en biskop end for fx en erhvervsleder.
Allerede ordvalget er fremmed for
en almindelig erhvervsmæssig sammenhæng. Man kan overveje, hvordan
disse udtryk kunne oversættes til mere
almindeligt sprogbrug: Kunne det
være at styrke de svage fx handle om at
etablere handlingsplaner for sygdomsforløb, stress- og depressionsramte i
virksomheden?
Og hvem ville de vildfarne være i en
virksomhed? Kunne det handle om
medarbejdere, der ikke længere deler
virksomhedens værdigrundlag? Hvad vil
det sige at være barmhjertig? At chefen
engang imellem skal se igennem fingre
med fejl og passe på med ikke at opdyrke en nul-fejls-kultur?
Det er tydeligt, at de læste ord er
præget af teologisk tankegods og traditionens mange medbetydninger. Så
man skal være meget tonedøv for ikke
at høre, at kirkens sprog bevidst forsø-

9

SKARPE TIL
BISKOPPEN

1

En af stiftets præster kommer og siger, at han er sprunget ud som homoseksuel. Nu vil han gerne, at du vier
ham. Hvad gør du?
Det er ikke et problem for mig, at
han er homoseksuel, men jeg vil
ikke vie ham, for jeg kan ikke rigtig se, at vielsesritualet, som bygger
på en lang tradition med baggrund i
Jesu ord om, at en mand skal forlade sin far og mor og holde sig til sin
hustru, og de to skal blive ét kød,
har mening i den sammenhæng.

2

Udlændingestyrelsen har truffet en
afgørelse for en familie, som du finder aldeles uacceptabel og ukristeligt
hård. Vil du åbne kirkens dør og lade
familien få ophold?
Formelt set kan jeg ikke åbne en kirkes dør for nogen, for den er allerede åben. Men sognekirken er på den
anden side heller ikke noget herberg.
Jeg tror ikke, vi skal generalisere ud
fra de ekstraordinære enkelte tilfælde, der har været, hvor kirkebygninger har huset asylansøgere. Men
hvis der kommer nogen til min egen
dør, vil jeg tage bestik af situationen og hjælpe, som jeg vurderer, det
er bedst. Jeg har personligt været
”mor” for to iranske familier og haft
stor glæde af at være noget for dem.

3

En mand betror dig, at han for 20 år
siden har haft et seksuelt forhold til
sin datter. Vil du melde ham?
Ingen præst må bryde tavshedspligten. Kun hvis der er fare for, at en
kriminel begår fornyet kriminalitet,
og hvis det kan forhindres, må tavshedspligten brydes. Hverken jeg eller
nogen anden præst kan eller må selv
melde ham, men jeg ville indstændigt bede ham om at melde sig selv.
Hvis datteren så kom og sagde det
samme, ville jeg råde hende til, at
hun selv skulle melde det.

ALT TIL
LÆRERENS
ARBEJDSPLADS
Vælg mellem et stort sortiment af møbler i vores møbelserie Flexus,
som er designet til at matche hinanden og som der kan bygges videre
på. Med serien får arbejdspladsen møbler, der ikke blot er pæne at se
på, men også kan tåle at blive brugt.
Skrivebordene i Flexus-serien har robust understel af pulverlakeret
stål og bordplader, som er forberedt med huller til kabelgennemføring.
Skrivebordenes frontpanel giver et flot helhedsindtryk.

AJ Koncernen består af 26 selskaber fordelt i 19 europæiske lande. Vores hovedkontor og centrallager ligger i Halmstad på den svenske vestkyst. Vi producerer selv mange af de produkter, du finder
i vores sortiment. Dette sikrer, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser, høj kvalitet samt hurtig levering. AJ Koncernen har mere end 35 års erfaring i levering af kvalitetsprodukter til de rigtige priser.

ajprodukter.dk
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4

En præst betror dig, at han er enig
med Grosbøll, jf. s. 12 ff. Men han er
villig til at holde miner til slet spil og
udadtil prædike efter bekendelsen,
selv om han altså i sit hjerte tror noget andet. Hvad vil du råde ham til?
Jeg vil da råde ham til at komme og
snakke tingene igennem. Jeg er altid parat til at gå ind i en teologisk
dialog, men også til at give sjælesørgerisk støtte af enhver art. Der er jo
afgørende forskel på, om en præst
mener, at han er kaldet til at ændre
hele kirkens tradition og opfattelse,
eller om det drejer sig om et menneske, som ærligt kæmper med troens
store spørgsmål, som altid skal behandles meget seriøst og ikke føre til
forhastede beslutninger. Og da slet
ikke til nogen form for kætterjagt.

5

Du har været meget optaget af Karl
Barth og den tyske bekendelseskirke.
Han var jo kritisk overfor etablerede
kirkers samarbejde med nazisterne.
Ville du selv have været modstandsmand under besættelsen?
Det håber jeg, at jeg ville! Min far
var modstandsmand. Da Barth engang bliver spurgt om, hvordan
man skal reagere på nazismen, svarer han med de berømte ord: Beten… (lang pause)… und Kanonen
kaufen. Bed og køb kanoner. Der er
altså forhold i verden, som en kristen må stå op imod. Men enhver
må overveje med sin egen samvittighed, hvordan han vil gøre det.

6

Du har lige været til koncert i byen,
og på vej til bilen overværer du en
flok rockerlignende fyre gribe fat i en
person på gaden og begynde at banke
ham. Hvordan reagerer du?
Jeg håber virkelig, at jeg vil gå hen
og sætte armene i siden og spørge
dem, hvad de nu bilder sig ind! Jeg
vil give dem en ordentlig opsang.
Jeg har været præst i Nordvestkvarteret, så jeg har set lidt af hvert og
håber virkelig, at jeg ville have mod
til at sige fra. Men rigtigt vide, hvordan man vil reagere, kan man ikke,
før man er i situationen.

10

ger at fastholde en betydning fra en
anden livssfære end den almindelige
erhvervsmæssige. Lise-Lotte Rebel har
da heller ikke meget til overs for almindelig lederuddannelse:
”Det kan være udmærket uden for kirken, men jeg synes, at mange managementord ikke fungerer i en kirkelig sammenhæng. Ledelse i kirken handler om
at opmuntre og være nærværende. Jeg
har været præst i mange år, hvilket er
den baggrund, jeg har – og jeg skal som
leder være i konstant teologisk refleksion.
Min mand er professor i teologi, så her
har jeg en god sparringspartner. Vi er
begge optaget af teologiske spørgsmål.
Jeg får også ansøgere til præstestillinger
med fx en Ph.d. i teologi og skal derfor
vide, hvad der rører sig i den akademiske
verden nu. Det er spændende. Jeg har
også udbygget den teologiske efteruddannelse for både præster og menighedsråd, fordi jeg synes det er vigtigt”.
Præster ”kaldes” til embedet
Jeg får nu også en forklaring på, hvorfor Lise-Lotte Rebel har været så vanskelig at få en aftale med. Arbejdet
med at ansætte nye præster fylder særdeles meget i biskoppens hverdag:
”En præst er kaldet af sit sogn, men
arbejdet med ansættelser begynder her
på bispekontoret. Vi besætter ca. 50 nye
præstestillinger om året. Helsingør stift
er landets største, og der er mange ansøgere til embederne her. De jyske stifter
og dem på Lolland og Falster klager over
manglende ansøgere. Men vi er ved at
drukne i ansøgere, fordi mange gerne vil
være i Københavnsområdet, hvor de har
læst på universitetet, og hvor de har familie osv. Meget af min dag går med at
behandle ansøgninger til præstestillinger,
da jeg skal holde samtaler med samtlige
ansøgere til alle embeder”.
Jeg måber og spørger, om hun ikke
straks sorterer nogen fra lige som alle
andre ledere ville gøre?
”Nej, jeg skal ud til menighedsrådene og præsentere alle ansøgere. Derfor
er jeg så svær at træffe. Menighedsrådet er det demokratisk valgte organ,
som træffer afgørelsen vedr. ansættelser. Menighedsrådet ”kalder” en præst.
Nu her forleden søndag havde jeg frokostmøde med menighedsrådet i Søllerød, hvor jeg gennemgik alle ansøgere
med dem. Normalt gør jeg det en aften, men nogle gange bliver det efter
søndagsgudstjenesten. Sidste gang var

der 67 ansøgere til et enkelt opslag, og
jeg kan ikke kun præsentere de 5, som
jeg selv finder bedst”.
Men hvorfor kan menighedsrådet så
ikke bare selv læse alle ansøgninger?
”Det gør de også med stort engagement, men jeg har tilsynet med, at det
er ordentlige forkyndere, vi sender ud i
vores stift. Og jeg spørger altid til, hvad
de har beskæftiget sig med i deres lange uddannelsesforløb, og hvordan de vil
formulere kirkens budskab i et nutidigt
sprog, så det går til hjertet, og så menigheden kan høre det som et ord, de
ikke kan undvære. Et ord, der siger dem
noget, når de er lykkelige, fordi de skal
giftes eller får et barn døbt, og et ord,
der også kan tale til mennesker, der tager afsked med en af deres kære. Det er
spændende samtaler. Man skal have
været så dybt nede i teologien, at man
også kan tale enkelt. Sådan er det nok i
ethvert fag: Hvis tingene ikke skal blive
overfladiske, må man ned i dybden for
så at bagefter at kunne formulere noget,
som er enkelt og nærværende”.
Ingen fy, fy, skamme sig
For Lise-Lotte Rebel er det afgørende at
være en synlig biskop og at skabe tillid:
”Som leder i folkekirken skal jeg vise
tillid til kirkens medarbejdere. Tillid til ’at
mine provster’ bedst ved, hvordan deres
provsti er indrettet og bør fungere. Jeg
skal vise tillid til, at provsten kan håndtere de nødvendige samtaler i hans eller
hendes eget provsti. Jeg skal have tillid
til, at præsterne i provstiet arbejder og
brænder for at være præster i folkekirken. Jeg understreger altid, at der er forskel på at føre tilsyn og opsyn. Jeg går
ikke rundt og siger ”fy, fy, skamme dig”.
Nej, jeg fører tilsyn, som går fint i spænd
med tillid. Selve ordet biskop betyder
oprindeligt tilsynsmand. Samtidig skal
jeg opmuntre medarbejderne. Hver søndag er jeg ude et nyt sted for at have
gudstjeneste med dem, spise frokost,
drikke kirkekaffe med dem og for at opmuntre dem til at være kirke i vores tid”.
Opmuntring, tænker jeg og spørger,
om præsterne og sognebørnene da
trænger til særlig opmuntring?
”Ja, det synes jeg, det er en svær tid.
Man kan ikke forvente særlig stor forståelse for traditionen og kristendommen.
På et tidspunkt troede man, efter at religionskritikken for alvor slog igennem
med bl.a. Marx, Nietzsche og Freud, at
religionernes tid nok var slut. De ideer

tjener

»Præsten er tjener. Han skal ikke
samle opmærksomheden om sig selv,
men skal være den ydmyge tjener,
der peger hen på Kristus. Det samme
gælder både provst og biskop.«
{ Lise-Lotte Rebel, Biskop i Helsingør Stift }
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»Selv om vi lever i en meget teknologisk og
sekulariseret tid, har vi brug for et sted at gå
hen, når livet er en pine. Her skal præsterne
være nærværende og lyttende.«
{ Lise-Lotte Rebel, Biskop i Helsingør Stift }

har haft gennemslagskraft blandt almindelige mennesker. Alligevel viser det sig,
at religionen ikke er død. De store eksistentielle spørgsmål er der jo stadig.
Hvorfor er der noget og ikke bare ingenting, hvorfor er jeg her selv, hvad sker der
med mig, når jeg dør, hvordan skal jeg
leve med kærligheden, hvordan skal jeg
leve med sorg og smerte? Selv om vi lever i en teknologisk og sekulariseret tid,
har vi brug for et sted at gå hen, når livet
er en pine. Eller når glæden er så stor, at
den må deles. Her skal præsterne være
nærværende og lyttende”.
Kirken til både sorg og sang
Så selv om kirken er udfordret af mange konkurrerende meningssystemer og
livsopfattelser ser biskoppen alligevel
kirken som en relevant institution, der
kan gøre en forskel, især når det gælder eksistentielle spørgsmål. Hun nævner også konkrete tiltag i stiftet.
”Vi har oprettet sorggrupper i stiftet
for at sikre, at der er nogen at tale med,
når man har mistet. Vi har iværksat babysalmesang, hvor vi for hjemmegående
på orlov tilbyder, at de kan tage babyerne
med i kirken og lære nogle af de gode
salmer. Det er en stor succes. Det gælder
også skole-kirkesamarbejdet, som i alle
vores provstier er veludbygget. Vi har ansat præster og lærere til at varetage kontakten mellem skole og kirke. Det hører
vi meget godt om. Nu er gymnasierne begyndt at være misundelige på dette samarbejde. Min mand havde forleden 200
gymnasieelever fra et gymnasium til foredrag i 2 timer… uden IPad, det må være
et succeskriterium i sig selv, om hvad det
der med kristendom nu er for noget”.
Biskoppen åbner en flig til sit eget
liv og fortæller om, hvordan kirken blev
vigtig for hende netop i forbindelse
med en eksistentiel krise.
”Jeg mistede selv som meget ung
dem, jeg holdt mest af. Egentlig kommer jeg fra en familie, som ikke var kirkeligt interesseret. Men som 16-årig
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havnede jeg i en dyb eksistentiel krise,
da min far døde, og min mor allerede
var syg af polio. Kun fordi jeg havde en
meget forstående konfirmationspræst,
kom jeg igennem. Han gav mig lov til at
råbe min vrede og min sorg ud. Han var
medvirkende årsag til, at jeg endte som
præst. Ikke at jeg begyndte på teologi
lige efter studentereksamen, for teologien var i den grad fremmed for mig, så
jeg begyndte på idehistorie, som også
arbejder med mange af de eksistentielle
spørgsmål, om end ikke i samme grad
som teologien. Men jeg fandt ud af, at
teologien stikker dybere end idehistorien. Derfor skiftede jeg til teologi”.
Jeg bliver en anelse misundelig, da
Lise-Lotte Rebel fortæller om, hvordan
hun ved flere lejligheder blev inviteret
hjem til den kendte Århus-professor
Johannes Sløk for at diskutere Platon
og Sokrates. Men vi holder os til det
sjælesørgeriske lidt endnu, for det ligger biskoppen på sinde.
”Jeg har også tilsyn med sygehuspræsterne, for det er meget vigtigt, hvordan
man taler om Gud med mennesker, som
er ramt af sygdom eller død i familien.
Her skal man virkelig passe på ikke bare
at gøre Gud til en abstrakt metafysisk
størrelse højt hævet over og fremmed for
menneskets verden, og som vi ikke kan
bruge til noget. Kristendommens Gud er
derimod barnet i krybben, den Gud, der
meddeler sig gennem korsfæstelse og
opstandelse, og som selv råber: Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forladt mig. Sådan en Gud er vedkommende og har et
menneskeligt ansigt”.
Da Gud døde i Taarbæk
Måden at tale om Gud på er særlig vigtig for den nordsjællandske biskop. Vi
kan ikke undgå at komme ind på en af
de alvorlige ledelsesmæssige udfordringer, som Lise-Lotte Rebel har oplevet i
sin embedstid. Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll udgav i 2003 sin bog ”En
sten i skoen”, hvori han gjorde op med

enhver form for traditionel gudstro.
Gud var abdiceret, Gud havde aldrig
skabt verden, gjorde ingen mirakler, var
ikke tilgængelig for menneskers bønner. Tilbage var udelukkende mennesket Jesus fra Nazareth, som i øvrigt
aldrig var opstået, aldrig ville komme
igen, aldrig kunne frelse mennesker
ved stedfortrædende at dø på korset.
Altså bare et menneske, som aldrig
kom i nærheden af nogen gudetitel.
”Grosbøll sagde, at Gud – med stort
G – er ophørt med at eksistere, tilbage
er kun mennesket Jesus – gud med lille.
Men den kristne kirke forkynder den treenige Gud. Sønnen åbenbarer relationen
i guddommen: Fader, Søn og Helligånd.
Kun igennem Jesus kender vi Gud Fader. Grosbøll ville ikke sige, at det var
Gud han talte om, når han talte om Jesus. Jeg sagde flere gange til Grosbøll:
Ja, vi kan kun tale om Gud gennem Jesus Kristus, men du må sige, at det er
Gud, du taler om. Men han ville ikke
kalde Jesus for Gud, sådan som kirken
har gjort siden den første tid. Jeg kunne
ikke forstå det på anden måde, end at
Gud for ham var ophørt med at være
Gud. Og det giver ingen mening for mig.
Jeg gav ham den ene teologiske artikel
efter den anden om moderne måder at
formulere tanken om den treenige Gud.
Men han kunne ikke bruge dem til noget. Eller måske ville han ikke”.
Sagen blev til en mediestorm,
fordi Grosbøll aldrig var bleg for at
skærpe sine holdninger, når pressen
var i nærheden. Selv om mange i præstens eget sogn skrev under på, at de
gerne ville beholde ham, var der også
mange der mente, at han måtte gå som
sognepræst, for kunne man virkelig
have en præst, der skulle forkynde
evangeliet uden selv at tro på Gud?
Samtalen med biskoppen viser med
al tydelighed, hvor forskellig hendes
ledelsesopgave er fra alle andre lederes. Ekstra kompliceret bliver det med
folkekirkens specielle organisation. Bi-

tjener
skoppen kan nok anbefale nogle kandidater frem for andre til menighedsrådet, men det er dem, der suverænt
bestemmer, hvem der får jobbet som
præst. Efterfølgende er det ministeriet,
som reelt ansætter præsten. Hverken
biskop eller menighedsråd kan altså
efterfølgende fyre en præst, de ikke
kan samarbejde med.
Sagen endte for Lise-Lotte Rebels
vedkommende med, at hun meddelte
ministeriet, at hun ikke længere kunne
eller ville føre tilsyn med præsten, da
hun ikke kunne sige god for hans teologi.
Ministeriet valgte med lodder og trisser
at beholde den kontroversielle præst ved
at sætte ham under særligt tilsyn under
roskildebiskoppen, indtil han selv valgte
at gå på efterløn, så snart det var muligt.
Præster skal være nærværende
Som nævnt er samtalerne med kandidaterne er vigtige for biskoppen, der
ikke ønsker en situation, hvor præsterne er bange for at tale om Gud. Og om
den treenige Gud.
”De teologiske kandidater ved, at
hvis de vil til samtale hos mig, så skal
de være godt klædt på, bl.a. fordi jeg
har haft Grosbøll-sagen. Alligevel forventer jeg ikke, at præsterne skal kunne tale om de komplicerede teologiske
spørgsmål med alle, men de skal forkynde enkelt, nærværende og empatisk
i deres sogne. Det er til gengæld min
klare forventning”.
Jeg spørger, om det betyder noget for
hendes måde at være leder på, at Gud så
at sige er hendes bestyrelsesformand?
”Kun på den måde, at præsten er tjener. Over for Gud står vi alle lige: bisper,
præster og såkaldt almindelige mennesker. Her er der ingen forskel. Men præsten skal ikke forstyrre gudstjenesten.
Han eller hun skal ikke samle opmærksomheden om sig selv, men skal være
den ydmyge tjener, der peger hen på
Kristus. Det samme gælder provst og
biskop”.
Du er både tjener og leder?
”Det organisatoriske og administrative er naturligvis også vigtigt. Vi kører
løn for 19.500 mennesker i stiftet. Vi
har alle byggesagerne. Vi har alle klagesager. Men hele det besværlige administrative apparat er her, for at evangeliets forkyndelse skal have gode kår.
Når jeg har møder med ideudvalg,
stiftsråd, religionspædagogisk udvalg,
medieudvalg osv., så handler det alt

sammen om at sikre gode kår for evangeliets forkyndelse. Det er det overordnede
formål, som vi er tjenere for”.
Er du også tjener på den måde, at du
skal være moralsk uangribelig?
”Jeg plejer at gennemgå præsteløftet for
de nytilkomne præster. Der står, at man
skal foregå menigheden med et godt eksempel. Det betyder ikke, at man er mere
moralsk uangribelig end andre mennesker.
Hvis der er noget, vi mennesker er fælles
om, så er det, at vi alle er syndere for Vorherre, men præsten skal med hele sit liv
udtrykke den holdning, at han eller hun ikke
kan leve uden Kristi tilgivelse og nåde”.
Ildsjæle må ikke brænde op
Jeg vil gerne ind på biskoppens særlige
ledelsesmæssige udfordringer lige nu.
”Min største udfordring er at sikre et
godt psykisk arbejdsmiljø. Det er svært i
folkekirkens organisation, at menighedsrådet er daglig arbejdsgiver for kirketjenere,
gravere, organister og sognemedhjælpere,
men alligevel ikke ser dem i det daglige,
fordi menighedsrådsmedlemmerne også
har deres eget private arbejde. Det er en
stor udfordring, så nogle steder ansættes
der lønnede kontaktpersoner. Det er også
svært for menighedsrådene at sætte sig
ind i så mange forskellige overenskomster
og arbejdstidsregler og meget andet. Udbrændthed blandt kirkens personale kan
også være et problem. De unge præster
brænder for deres arbejde, men nogle
brænder også op, hvis vi ikke passer på
dem”.
Biskoppen har derfor sikret, at der er
MUS-samtaler i hele stiftet, at arbejdspladsmiljøvurderingerne tages alvorligt,
og at der iværksættes konfliktmægling i
særligt vanskelige situationer. På vej ud
af bispens kontor hilser jeg på en af stiftets provster, der har måttet vente på, at
vi blev færdige med interviewet. Han skal
til MUS-samtale.
Jeg lader bilen stå en time ekstra på
bispens parkeringsplads for tage Noahs
ark nærmere i øjesyn. Jeg vinder en slikkepind ved at svare på en række spørgsmål, man kan finde svar på ved arkens
forskellige bibelske udstillinger. Jeg får
det indtryk, at arkens ejerkreds virkelig
tror på, at syndflodsmyten har historisk
validitet. Jeg forlader det sære skib og går
ud under den skinnende sol og tænker, at
lidt videnskabelig oplysning nok ikke ville
være af vejen, og at bispen heldigvis er
åben for, at forskellige skibe får plads ved
kajen i Helsingør stift.
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I forbindelse med en festlig fejring
af dit barnebarns studentereksamen
snakker han over sig og fortæller, at
han har snydt ved en eksamen. Hvad
gør du?
Ingen af mine børnebørn ville snyde
til eksamen. Men hvis det alligevel
skete, ville jeg sige til ham, at han
skulle gå til bekendelse og få det
ud af sit liv: Du kan ikke leve dit
liv på en løgn, så det må du bringe
ud af verden. Jeg ville helt sikkert
sige noget og ikke bare lade som
ingenting.
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Du opdager tilfældigt, at din mand har
været dig utro. Skal du tilgive ham?
Jeg kan slet ikke forestille mig, at
han ville gøre sådan imod mig! Vores forhold hviler i den grad på tillid, men hvis han alligevel brød
den, ville det naturligvis ryste mig.
Jeg kan simpelthen ikke sige, hvordan jeg ville reagere. Det ville hænge sammen med mange andre ting.
Generelt vil jeg mene, at man ikke
på forhånd kan kræve af nogen, at
de skal tilgive ubegrænset. Tænk
bare på Desmond Tutos forsoningsideologi i Sydafrika. Den har været meget hård over for ofrene, fordi
den på en måde har gjort dem til
ofre en gang til. Først har du skullet lide under den forfærdelige forbrydelse, der er begået imod dig, og
bagefter skal du tilgive forbryderen.
Og hvis du ikke gør det, er du ikke
noget godt kristent menneske. Der
kan ske utilgivelige ting i livet, som
vi kan bede Gud tilgive, men som vi
ikke kan kræve tilgivelse for af hinanden.
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Du opdager, at der er rod i kirkens
regnskab. En journalist spørger lidt
tilfældigt, om du nu også har styr på
finanserne. Stikker du en hvid løgn?
Jeg ville aldrig opdage sådan noget
selv, pengesagerne har jeg dygtige
professionelle medarbejdere til at
tage sig af. Men hvis revisionen afdækkede noget, ville jeg reagere på
det. Er der tale om en personsag,
som der ikke er aktindsigt i, vil jeg
ikke give det til en journalist. Jeg
vil ikke udstille folk. Men jeg vil på
den anden side ikke bevidst skjule noget, der principielt er offentlig
adgang til.
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domus potissimus

{ tekst og foto: Michael Diepeveen }

ALT
PÅ
PLADS
Her efter sommerferien
er foreningens sekretariat
flyttet til Snaregade 10 A i
hjertet af København. I nye
lokaler, eller snarere et par
hundrede år gamle …

S

kolelederforeningen glæder sig over fremover at kunne
modtage medlemmer, samarbejdspartnere og gæster i det
flotte, historiske hus, som foreningen har erhvervet sig.
Med en købssum på 18 mio. kr. lykkedes det at fravriste
herligheden fra sælgeren, Freja ejendomme (Statens
ejendomsforvaltning).
I løbet af forsommeren er der gennemført året en del renovering af
det 980 m2 store hus, der nu står klart, så godt som nyt – idet der selvfølgelig altid er noget at gøre i ældre huse. Snaregade 10 A er blevet
bygget i 1805 – efter Københavns brand, men før englændernes bombardement – og står stadig flot, bygget efter datidens bedre byggeskik og
er i dag også en fredet ejendom.
Snaregade er en af Københavns ældste gader og ligger i ikke overraskende i Snarens Kvarter, tæt ved kanalen og den kommende metro
ved Gammel Strand. Meget tæt ligger UVM, DLF og mange af de andre
organisationer, mens KL nås på kort tid over Langebro.
Foreningens sekretariat er flyttet ind i stueetagen og på 1. sal, mens de
to øvrige etager er lejet ud til hhv. Foreningerne Nordens Forbund og til
endnu en udlejer, der er lige ved at slå til og dermed bidrager til husholdningen, kan dele mødelokaler m.m.
Baggrunden for at købe huset er, at det på sigt vil være en bedre forretning at eje i stedet for som før at leje. Indflytningen er gået godt, og alt er
på plads. Væggene lidt skæve stå, men der er både stuk og højt til loftet… så er du i hovedstaden, så læg vejen forbi!
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nyt look
Hamskifte
Med nyt hus, nyt formandskab og bestyrelse, masser af nye udfordringer,
er det også sådan, at foreningen har
fået nyt udtryk – i hvert fald er logoet
blevet revideret efter beslutning i HB.
Der er tale om en grafisk videreudvikling af det gamle logo med en vis
bevarelse af farver og former, og i
konsekvens heraf er designlinjen i
foreningens skiltning, brev-, pp- og
andre skabeloner også ændret. Alt
kan hentes på hjemmesiden.

Har du mod på at skabe mere

plads til begejstring?
Vi vil gerne være med til at skabe rammerne for
dit kreative læringsmiljø - hvor skolemøbler og interaktive undervisningsværktøjer kombineres og
danner et interaktivt, integrerende og inspirerende
miljø til læring og arbejde. Sammen med vores
kunder skaber vi plads til begejstring.
www.VANERUM-SiS.dk

VANERUM SiS A/S
Lollandsvej 16 • 5500 Middelfart
mest•om
www.vanerum-sis.dk
64skoleledelse
41 04 90
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mellemspil

FAGL GE
FYRTÅRNE
Tre ud af fire skoler vurderer, at de har vanskeligt ved at rekruttere en ny fysik/kemi-lærer. Samme billede gælder i en
række andre fag.
Teach First Danmark er en non-profit forening, der hjælper
folkeskoler med at finde dygtige lærere i de fag, de har svært
ved at dække. Sammen med interesserede skoler engagerer
og rekrutterer foreningen de dygtigste og mest relationsstærke
kandidater fra universitetet som lærere i folkeskolen.

Uheldig
ledelse
Institut for ledelse og organisation ved Handelshøjskolen i
Norge har afdækket, hvad der kendetegner chefer, der på
ingen måde fungerer. Tre personlighedstræk går igen:
›N
 arcissisme: selvoptagethed, egoisme og mangel på empati.
› Psykopati: antisocial adfærd, impulsivitet, manglende anger og forståelse af andres meninger.
› Machiavellisme: manipulerende, udnytter andre, blottet
for moralske hensyn.

Kandidaterne ansættes på samme vilkår som deres lærerkollegaer, samtidig med at de rustes lærerfagligt ved en praksisnær meritlæreruddannelse. Uddannelsen er et toårigt talentforløb afholdt af Professionshøjskolen Metropol.
Initiativet lanceres fra skoleåret 2015/16.
Læs mere på teachfirst.dk > information-til-skoler.pdf og
kl-anbefaler-teachfirstdanmark.pdf

Fælles
UVM har netop lanceret en portal med viden om og
inspiration til de nye Fælles Mål som en hjælp til at
arbejde systematisk med læringsmål og de nye mål i
undervisningen.
Portalen giver bl.a. inspiration til, hvordan de nye
mål for alle fag kan anvendes i planlægningen af undervisningen og opfølgning på elevernes læring. Ligesom man kan finde de nye Fælles Mål, vejledende
læseplaner og undervisningsvejledningerne for folkeskolens fag og emmer samt tværgående emner.
Besøg den nye portal på www.ffm.emu.dk

Som udgangspunkt vil den enkelte leders jobsituation afgøre, hvilke egenskaber der er nyttige for at mestre jobbet.
Men samtidig viser det sig, at der er fællesnævnere for,
hvilke personlighedstræk der er gavnlige, og hvilke der er
mindre gunstige – på positivlisten står:
›N
 euroticisme: at kunne håndtere pres og stress og ikke
blive påvirket af negative følelser.
› Ekstroversion: at kunne påvirke miljøet omkring sig og
virke i samspil med andre.
› Åbenhed: over for nye oplevelser, villig til at prøve nye
ting, kunne formulere en vision.
› Venlighed: at se og høre medarbejderne og være imødekommende over for andres behov.
› Samvittighedsfuldhed: lægge realistiske planer og holde
ud i bestræbelserne på at nå dem.
Kilde: Videnskab.dk
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LABRADOR RETRIEVER
venlig, harmonisk, intelligent og let at opdrage.
Kontaktsøgende og godmodig. Også energisk,
kraftfuld og har behov for motion. For lidt af det,
kan give vægtproblemer. Skolehund?

artikel

Ny velfærdsledelse
– ledelse i det udvidede felt
Fremragende lederudvikling
Fremragende ledelse kræver mod, indsigt og viden til at træffe selvstændige og etisk
velbegrundede valg i forhold til kerneydelsen. Samtidig har lederne et særligt ansvar
for på samme tid at yde effektive og bæredygtige løsninger. Målet er at sikre optimal
effekt for borgerne. Og det sker gennem lederudvikling forankret i organisationens
strategiske fokus. Derfor går vores studerende herfra med et udvidet perspektiv på
ledelseshandlinger.
UCC/KLEO er en af landets mest erfarne og progressive udbydere af lederuddannelser. Vi tør hæve os op over det almindelige og levere fremtidssikrede unikke
løsninger.
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Kontakt os for en uformel dialog om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer:
Professionshøjskolen UCC - Ledelse og organisation/KLEO, Titangade 11,
2200 København N, tlf. 4189 8365, LDA@ucc.dk, www.ucc.dk/velfærdsledelse
mest om skoleledelse
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kompetenceudvikling
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Den nye
folkeskolelov
i praksis
Fra aftalen mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen:

Det er afgørende, at lærere og pædagoger har et højt fagligt niveau, og at skolelederne har
stærke pædagogiske lederkompetencer og generelle ledelseskompetencer. Der gennemføres
derfor initiativer, der skal sikre, at både lærerne, pædagogerne og skolelederne har de bedste
forudsætninger og kompetencer for undervisningen og ledelse af folkeskolen…

mest om skoleledelse
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KOMPETENCER UDVIKLES
GENNEM PRAKSIS

Hvis man spørger i Aarhus, er KOPRA svaret, når det, som den nye folkeskolelov
forudsætter, skal sikres, at alle lærere er kompetente i de fag, som de underviser i.

Inden 2020 skal alle elever i folkeskolen undervises af lærere, som enten har
undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i eller
har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse. Den målsætning har parterne bag folkeskolereformen for længst fastlagt, men hvordan
lever man op til det krav?
Det mener man i landets næststørste
kommune, Aarhus, at gøre via KOPRA, der
står for Kompetenceudvikling i Praksis.
”Den udvikling af undervisningskompetence for lærere, som vi kender i dag,
er rettet mod unge mennesker, der kommer fra gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse, og som ikke har kendskab til, hvordan tingene foregår på
skolerne. Når vi skal til massivt at uddanne lærere, der har praktisk erfaring, er det
andre former for undervisningsfag de skal
have”, siger Dennis Møller Hansen.
Han er sektionsleder i Pædagogik og
Integration under Børn og Unge i Aarhus Kommune og tovholder på KOPRA.

Udgangspunktet er dels de anderledes behov, som erfarne lærere har, dels
den forskning i ’transfer’, som blandt
andre centerleder ved Institut for Didaktik ved Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole, Aarhus Universitet,
Bjarne Wahlgren står for.
Transfer-værdi
Kort fortalt går transfer ud på at blive
skarpe på, hvordan man kan gøre folk,
der modtager efteruddannelse, bedre
til at handle ud fra deres nye viden.
”De steder, hvor uddannelse er koblet fra praksis, er der stort set ingen
overførselsværdi. Det er en af konklu
sionerne i Transferforskningen. Organisationen får ingen gavn af indsatsen”,
siger Dennis Møller Hansen.
På jagt efter den rigtige model har
Aarhus Kommune gået med i projekt
QUEST, som man deltager i sammen
med fire andre midtjyske kommuner,
Aarhus Universitet og professionshøjskolen VIA.

Det går ud på at forny grundskolens
naturfagsundervisning ved at styrke lærernes faglige samarbejde på hver enkelt skole og mellem skolerne indbyrdes. Lærerne deler deres nye viden og
kunnen med kollegerne hjemme på
skolen, og de træner målrettet deres
rolle som igangsættere af faglige og
didaktiske diskussioner.
QUEST har fået bragende gode tilbagemeldinger fra både lærere, fagteams
og skoleledere. Derfor bad Aarhus Kommune folkene bag projektet og professionshøjskolen VIA om at udvikle KOPRA,
der bygger på den samme model blot
inden for flere fagområder, og om at
kombinere det med en vurdering af de
deltagende læreres realkompetence.
Ifølge Dennis Møller Hansen lever
KOPRA fuldt ud op til de formelle krav,
der er til uddannelse i undervisningsfag
med hensyn til indhold og prøveafholdelse og er således ikke en erstatning
for et undervisningsfag, men en helt ny
uddannelse målrettet erfarne lærere.

»Da målet i vores tilfælde er, at eleverne skal have
gavn af lærernes kompetenceudvikling, er vi nødt
til at gribe tingene anderledes an og sikre, at der
sker vidensdeling og at der er en tæt sammenhæng
til praksis.«
{ Dennis Møller Hansen, Sektionsleder, Børn og Unge, Aarhus Kommune }
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kompetenceudvikling

»Det er vores erfaring fra QUEST, at lærerne får
meget ud af det, når der er en hurtig vekselvirkning
mellem teori og praksis.«
{ Jette Bjørn Hansen, Skoleleder, N.J. Fjordsgades Skole }

PROCES

HELE ORGANISATIONEN
BLIVER KLOGERE

Lige nu skal 265 lærere og siden årligt 400-500 lærere i Aarhus have udviklet deres
kompetencer. Undervejs skal den nye viden bruges i praksis, og lærerne skal, støttet af
skolelederne, formidle den til deres kolleger.
En af tankerne bag KOPRA er, at det
kræver en vekselvirkning, hvis viden
skal trænge igennem til praksis. Efter
forholdsvis korte moduler på skolebænken skal lærerne hjem på skolen og
bruge den nye viden i klassen og formidle den til deres fagteam. Der skulle
gerne opstå to bølger: En rettet mod
den enkelte lærers undervisning og en
rettet mod hele faget på skolen. Der
foregår altså samtidig en personlig og
en organisatorisk læring.
Før lærerne begynder på KOPRA,
gælder det om at finde ud af, hvad de
mangler fagligt og didaktisk. Denne realkompetencevurdering foregår som en
samtale med en medarbejder på læreruddannelsen og afgør, om læreren skal
have et, to eller tre moduler. Et modul
svarer til et års undervisning.
Efter sidste modul skal læreren til
en kompetencemålsprøve for at få papir på, at uddannelsen er på plads.
Hvis man skal tro skoleleder Jette
Bjørn Hansen, N.J. Fjordsgades Skole,

er der stor sandsynlighed for, at modellen vil virke:
”Fra QUEST, som vi er med i, ved
vi, at der er stor gennemslagskraft på
hele fagområdet, når lærerne får mulighed for at formidlere deres viden på
møder for faggruppen. Forudsætningen
er, at der ikke er andet på dagsordenen, og at ledelsen bakker op og er til
stede”, siger Jette Bjørn Hansen.
Samarbejde om og videreudvikling
af fagene har i QUEST-forløbet fået en
høj prioritet, blandt andet fordi ledelsen har udvist engagement og taget del
i og bidraget til den faglige refleksion.
Følg op på formidling
Samme erfaring fra QUEST har man på
Skåde Skole.
”Det handler om at holde fast i de
store linjer, og det handler om at følge
op på, at den nye viden bliver formidlet
til og brugt af fagudvalgene”, siger Jesper Kousholt, viceskoleleder på Skåde
Skole.

Konkret har ledelsen taget initiativ
til at sætte lærere, der har deltaget i
QUEST til at formidle deres viden på
temamøder i fagudvalgene for samtlige
naturfaglige fag.
I forhold til KOPRA har man på Skåde Skole nytænkt det pædagogiske udvalg, så der fremover består af repræsentanter for de forskellige fagområder
i stedet for som tidligere af koordinerende repræsentanter for forskellige
team.
Lærerne har ikke fået vurderet deres
kompetencer på forhånd i QUEST. Det
skal de have i KOPRA, og det giver ledelsen en udfordring.
”Det handler meget om at kommunikere til lærerne, hvorfor de skal have
deres kompetencer vurderet. Budskabet er, at efter- og videreuddannelse
skal bygge oven på den eksisterende
viden i stedet for at fylde den samme
viden på igen”, siger viceskolelederen.

»Vi har prioriteret at rive en dag eller timer ud af kalenderen for at være tilstede, når der er sket noget
på QUEST. Det er en god måde at vise medarbejderne, at ledelsen tager deres uddannelse alvorligt.«
{ Jesper Kousholt, Viceskoleleder, Skåde Skole }
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reformeret skole

POLITIK

PERSPEKTIVER
OG ØKONOMI PÅ PLADS

Skolelederforeningens næstformand, Jørgen Mandrup Nielsen, mener, at
KOPRA både har styr på kompetenceudvikling og organisatorisk læring.
Som medlem af bestyrelsen for Skolelederforeningen i Aarhus og næstformand i hovedforeningen har Jørgen Mandrup Nielsen fulgt udviklingen af KOPRA
nøje. Han er optaget af konceptet:
”Selvom nogle lærere mangler formel
kompetence i enkelte af de fag, som de
underviser i, har rigtigt mange af dem
stor undervisningserfaring at bygge på.
Derfor er det helt rigtigt at begynde med
en kompetenceafklaring i stedet for be-

vidstløst at fylde ovenpå. Udover det er
det vigtigt, at der ikke er tale om kurser
men om formel kompetenceudvikling
med ECTS-point (System til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i hele Europa, red.) undervejs”,
siger Jørgen Mandrup Nielsen.
Skolelederforeningens næstformand
mener, at modellen med kompetenceudvikling i praksis er spændende og
rigtig tænkt.

”Børn og Unge i Aarhus Kommune
skal derudover have stor ros for, at man
oven i de centrale midler, som ikke kan
benyttes til vikarudgifter, understøtter
kompetenceudviklingen med lokale
midler til netop den post”.
Af hensyn til skolens samlede kompetenceudvikling er det meget fornuftigt
at også pædagogerne er tænkt ind i KOPRA fra 2015, mener Jørgen Mandrup
Nielsen.

»Man skal sikre sig, at der skal to lærere afsted på
samme tid, og at de skal formidle deres viden til
fagteamet. Det vil give en meget perspektivrig
vidensdeling på den enkelte skole.«
{ Jørgen Mandrup Nielsen, næstformand i Skolelederforeningen }
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coop

Tilmelder læreren klassen, modtager
de gratis* undervisningsmateriale,
lærervejledning og opskriftshæfter.
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan de hente
en gratis smagekasse med råvarer
til 24 elever i den lokale Coop-butik.
Målgruppen er 4.-7. klasse i
hjemkundskab/madkundskab.

Temaet for årets
smagekasse er
100% din fastfood.

Gdrearvtisnisings-

Tilmeldingsperioden er
1. april til den 5. september.
på www.skolekontakten.dk
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NB: Påregn max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer.

mellemspil

BICHON HAVANAIS
også kaldet Havaneser. En lille selskabshund, der knytter sig og er let at opdrage.
Morsom, legesyg og kammeratlig. Nysgerrig og ikke så lidt intelligent. Skolehund?

UP

PULÆRT?

De unge fravælger fortsat læreruddannelsen, viste det sig ved seneste
runde i sommerferien.
På trods af mange studiesøgende samlet set, havde kun 2.512 unge læreruddannelsen som første prioritet i både
kvote 1 og 2 mod 2.974 sidste år. Det er
et fald på 16 %.

GODE
VENNER
Tv-kanalen DR Ultra har startet
kampagnen D’ Nice at være Nice
om kammeratskab. Den indeholder elementer for de 7-12-årige,
gratis undervisningsmaterialer til
skolerne samt ni store live shows
i slutningen af året.
Formålet er at bidrage til at
skabe et inkluderende fællesskab
for alle, hvor det er attraktivt at
være en god kammerat. Både i
skolen og i fritiden - i børnenes
analoge og digitale virkelighed.
Se mere på dr.dk/ultragallaskole

Skærpet adgangsbegrænsning og et
turbulent år med lockout nævnes som
forklaringer, og der er pt. ledige pladser
på læreruddannelsen mange steder i
landet.

Jo før, desto…
Børn med ADHD eller autisme bliver typisk først diagnosticeret, efter de er begyndt i skole, men disse udviklingsforstyrrelser kan opdages allerede før 2 års-alderen. Særlige kendetegn for børn med ADHD eller autisme er:
› Deres motoriske udvikling er afvigende. Fx går mange senere end andre børn.
› De kan have visse kognitive problemer. Fx vender en del bogen forkert, når
de kigger i bøger, og de tegner mindre end andre børn.
› De er mere aktive end andre børn (dette gælder kun for børn, der får konstateret ADHD).
› De er mindre aktive end andre børn (dette gælder kun for børn, der får konstateret autisme og ADD - altså dem, der har en opmærksomhedsforstyrrelse
uden at være hyperaktive).
› De har et mindre ordforråd end andre børn.
› Flere forældre har haft mistanke om, at børnene ikke kan høre. Dette skyldes
formentligt, at børn med ADHD eller autisme har en tendens til at være uopmærksomme og fraværende.
› De bliver ammet i kortere tid og i mindre omfang end andre børn.
En tidligere diagnosticering og en tidligere behandling kan give børnene en
bedre udvikling, herunder skolegang.
Kilde: Videnskab.dk
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INKLUSION
Protac SenSit

SANSE
produkter
n

Styrker kropsfornemmelsen

n

Virker beroligende

n

Øger trygheden

n

Giver ro og koncentration

n

Støtter indlæring

Protac SenSit®
Kuglestol der omslutter og
skaber rum for ro og koncentration.
Protac Kuglepuden

n

Gratis workshop om sanseintegration med fokus på børn
med særlige behov

n

Book ergoterapeut på 8619 4103

n

Prøv Protacs produkter i praksis

n

Tilbud på klassesæt

Protac GroundMe®
En fod- og siddepude. Anvendes
til at understøtte fødder og
fremme god siddestilling eller
som sidde/balancepude.
Protac Kuglepuden™
Giver en dynamisk siddestilling.
God effekt på motorisk uro og
hyperaktivitet.
Protac MyFit®
En vest som styrker kropsfornemmelsen og virker beroligende i læringssituationer og i det
sociale rum.

Protac MyFit & Protac GroundMe
MyFit tilbud 25% i september

Protac MyBaSe
Kampagnetilbud 50%

Protac MyBaSe®
Unik luftmadras med kugler.
Træner og udfordrer barnets
balance- og koordinationsevne.
Protacs produkter er CE-mærkede.

Tilmeld nyhedsbrev på www.protac.dk eller scan QR-koden

20 års erfaring med
sanseintegration

OBS! NY ADRESSE
Protac A/S
Niels Bohrs Vej 31 D, Stilling, 8660 Skanderborg

Protac SenSit
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interne

{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Ole Joern }
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andring!
biologisk barriere for for

N

ormalt er det at prøve
nyt forbundet med
spænding og forventningens glæde, men
også modstand. Og
starten på skolereformen har været vanskelig som følge af
striden om arbejdstiden, hvor KL og regeringen trynede DLF og lærergruppen.
Det var en lang fysisk lockout og en
endnu længere mental knockout.
Så selv om der er gået over et år og
tiden burde læge sårene, har der på
skolerne været et stort arbejde med at
genoprette troen på fremtiden. Et kulturarbejde er det, og et ledelsesarbejde
er det også – strategisk, pædagogisk og
ikke mindst personalemæssigt.
Det lyder fint, og hvem kunne derfor
tro, at ”to små mandler” uddelt til alle
medarbejdere en dag ikke så lang tid
før sommerferien skulle gøre en ret så
stor forskel?
Vi skal længere ind…
På Kvaglundskolen i Esbjerg, hvor Torben Mørup er skoleleder, har man prøvet forskellige tiltag for at få motivationen og gejsten tilbage. Men mange af
dem uden rigtigt held. Også selv om de
så at sige har været meget demokratiske og inddragende.
”Vi har haft pædagogisk laboratorium og weekend, vi har haft en seance
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med spørgsmål til ledelsen om stort
som småt lagt i en hat, vi har haft en
ekstern konsulent ind over og mange
møder. Og det har da gødet jorden og
givet gode bud på, hvordan vi kunne
organisere os. Men uden at frustrationerne for alvor blev forløst. De blev
derinde, og folk kom aldrig helt på
banen”, fortæller han.
Det forhold indikerede, at der på et
dybere plan kunne være noget, der desværre alt for effektivt blokerede for forandring. Og stor var overraskelsen, da
skolens ledelse – måske tilfældigt og i
alle tilfælde heldigt – faldt over en beskrivelse af to mandelformede strukturer i menneskehjernen, der bærer navnet: Amygdala. Et center, der regulerer
og afgør vores sindstilstand1.
Amygdala kaldes også for hjernens
alarmklokke, udviklet i tider, hvor det
handlede om ren overlevelse og ikke
blive dræbt og ædt. En funktion, der
når den opfatter en fare, suger AL
energi og ruster til forsvar eller flugt.
Er amygdala overaktiveret, præges man
af frygt og ubehag. Er funktionen i balance derimod, har man overskud til at
være nysgerrig og givende – og gå efter
eventuelle gevinster.
Trusler i form af statustab, påtvungne opgaver og udfordringer sætter systemet i alarm, hvor hjernen leder efter
forsvarshandlinger og udveje i stedet

for at tænke kreativt. Har amygdala
først råbt vagt i gevær, kan der komme
nok så mange rationelle argumenter og
gode ideer, de bliver bare ikke hørt…
Uden at være professor i adfærdsforskning kan det være nærliggende at
se en forbindelse til sidste års konflikt,
der satte lærergruppen under et voldsomt kollektivt pres. Den forbindelse
så ledelsen på Kvaglundskolen i hvert
fald og gik i dialog om det med medarbejderne, der ikke var afvisende, men
tvært i mod tog bolden op. Måske for
første gang helt 100 %.
”Hele forløbet med konflikt, skole
reform etc. kan naturligvis ikke reduceres til neurobiologi. Men det gav et fælles, mere neutralt grundlag til at se os
selv på og dermed på de udfordringer,
vi står over for. På den måde kom der
en ny accept af hinandens synspunkter
og holdninger som ligeværdige, og helt
basalt sådan, at man begyndte at se
gevinster i stedet for trusler”, fortæller
Torben Mørup.

At tage beslutninger
I forandringsprocesser skal ledelsen
sikre, at rammerne er i orden, men også
beslutte, hvilken vej skolen, dens virksomhed og alle ansatte skal gå. Og på
Kvaglundskolen stod lederteamet – foruden at skabe en ny platform for dialog – klar med en model for, hvordan
skolen skulle fungere pr. 1. august.
”Tiden nærmede sig, og vi var nødt
til at melde ud. Så vi præsenterede en
færdig model med eksempler på, hvordan elevernes skema skulle se ud og
hvordan dagen bygges op. Hvor lektionslængden er ændret fra 45 min. til
1 time, hvor vi har lagt læsebånd ind
som understøttende undervisning,

affærer
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interne affærer

»Det er som, når man bliver budt op til dans, og det
nogen gange ikke går, og det er ikke, fordi man ikke
vil danse. Så må man jo prøve noget andet musik
eller noget helt andet…«
{ Torben Mørup, skoleleder, Kvaglundskolen, Esbjerg }

droppet pauserne og lagt en times pause/frikvarter/bevægelse ind i midten”.
Ledelsen havde også ændret på klassebegrebet, så den traditionelle klasselærerrolle afløses af, at alle lærerne er
kontaktlærer for ca. 10-11 elever, med
løbende tættere opfølgning på fra ledelsens side oveni. Alt sammen for at få
øget fokus på elevernes læring i reformens ånd parret med de nye rammer
for arbejdets tilrettelæggelse med øget,
ja i Esbjerg fuld tilstedeværelse.
”Det var glædeligt, da vi præsenterede modellen for alle medarbejderne,
at man kunne se, hvordan fik de skuldrene ned. Helt fysisk. Det var heller
ikke grebet ud i det blå, vi havde jo
snakket med og lyttet til folk. Vi lagde
også op til, at modellen var en beslutning og ikke en slutning. Et udgangspunkt, som vi gør vores erfaringer ud
fra, og som vi hele tiden kan diskutere
og justere”, siger Mørup.
I samme moment blev ”projekt
amygdala” sat i søen, så der på bordene foran hver stol lå 2 amygdala-mandler, fabrikeret til lejligheden af skolens
fremadskuende ledelse J til hele flokken. Stor var forundringen, for hvad var
nu det? Jo, ikke meget andet end en

gimmick. Men det pirrede nysgerrigheden og sanserne, bl.a. den humoristiske, men åbnede også for selvindsigt og gav ny energi.
”De fleste kunne nikke genkendende til fortællingen om amygdala – at
man bl.a. frygtede for familielivet og
hvordan en ny hverdag skulle hænge
sammen: Hvordan skulle man nu hente
sine børn eller tage en time på stranden efter skole for at få blæst hovedet
igennem og forberede sig om aftenen?
Hvor blev fleksibiliteten af, hvis man
skulle være på arbejde hele tiden og
altid? Den frygt kom på bordet”.
Et turn-over-point
At henvise til, hvordan en stump i hjernen i den grad kan styre ens adfærd,
følelser, motorik m.m., gav i sig selv
ingen svar på spørgsmålene. Men man
fik et bidrag til en forklaring på, hvad
der skete i en, hvorfor det fyldte så meget, og hvorfor situationen kunne opleves så fastlåst.
”Vi kan jo ikke gå rundt og måle andres amygdala. Men bare det, at flere
sagde: Ja, ja, der er nok noget om det,
var et turn-over. Det blev oplevet som
en imødekommelse og anerkendelse af,

at det selvfølgeligt har været svært
ovenpå sidste års konflikt. Og vejen lå
derfor pludseligt mere åben i forhold til
det oplæg, vi havde lagt frem som ledelse, om hvordan vi kunne komme videre”, siger Torben Mørup.
Faktum var, at rigtig meget faldt på
plads. Fx arbejdspladser på skolen,
hvor medarbejderne efter en workshop
om indretning, bad om, at det blev klaret. Og blev det afklaret, hvordan mødetiden skal være med den fornødne
fleksibilitet, således at hvis nogle fx
gerne vil mødes 7:30, ja så fint…
Frustrationerne er ikke væk. Men de
blev parkeret, da der blev plads til at
vise både følelser og handle fornuftigt.
Til at åbne sig over for det nye og tænke
kreativt om, hvad skal der ligge i bevægelse, i understøttende undervisning
mv. Ikke uden kritik, men heller ikke
uden humoristisk sans, fx når man
spørger hinanden: Hvordan har din
amygdala i dag?
Note
1. Amygdala (på dansk mandelkernen) er et 12
millioner neuroner stort område i hjernens tindingelap,
som håndterer frygt og forsvarsreaktioner. Det er en del
af det limbiske system med forbindelse til hypofysen,
binyrerne, lugtesansen og kan udløse reaktioner i
vejrtrækning, kredsløb og mave-tarmkanal (Wikipedia).

baggrund

Hjerneledelse
Ledere er som bekendt sat i verden for at finde løsninger,
vise veje, træffe afgørelser, og der er i spændingsfeltet
mellem management og leadership et utal af teorier
at læne sig op ad.
I forbindelse med vores viden om amygdala og andre
neuro-biologiske komponenter, der fremmer eller hæmmer vores udfoldelse, tales der nu også om hjernebaseret
ledelse. Den hviler på lige dele viden og social begavelse,
som man som leder kan bruge til at booste medarbejder28
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nes status og tryghed – og skabe åbninger i selv meget
vanskelige forandringsprocesser.
Hjerneledelse er ledelse, der formår at løse op for fastlåste, drænende opfattelser at situationer og i stedet give
næring til et mere konstruktivt syn på virkeligheden med
motivation og medejerskab til følge. Keine hexerei, nur
behendigkeit?
Kilde: Amygdala-fælden. Cand.scient.soc. Anette Prehn.
Magasinet Arbejdsmiljø 5/12, s. 50 ff.
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KÆDEREAKT ON
Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes
Rektorforening og Claus Hjortdal,
formand for Skolelederforeningen har i en kronik i JyllandsPosten slået til lyd for et tættere
samarbejde mellem lederne på
de mange forskellige institutioner i uddannelseskæden.
Der er allerede mange steder
et godt samarbejde over institutionsgrænser. Men kronikørerne
opfordrer til flere tværgående
udviklingstiltag og samarbejdsfora, der inddrager alle leddene
i uddannelseskæden som fx:

› At sikre det gensidige kendskab mellem de forskellige
skoler/uddannelsesinstitutioner til kulturer, mål og faglighed for at sikre, at vi arbejder
sammen
› At etablere formaliserede lokale og regionale fora for undervisningslederne på alle typer
uddannelsesinstitutioner for
at sikre sammenhæng i alt,
hvad der tilbydes de unge
› På overordnet niveau at sikre
en bedre sammenhæng mel-

Ikke så ringe…
En måling, foretaget kort før skolestart, viser, at 46 % af forældrene er overvejende positive over for reformen. Cirka 20 % er
negative, mens 26 % hverken er for eller imod.
Kilde: Jyllands-Posten

FRANSK BULLDOG
en interessant udseende lille munter selskabshund. Omgængelig, hengiven, legesyg og elsker at være midtpunkt. Til tider
overstadig. Kræver lederskab. Skolehund?
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lem de forskellige sektorer,
ministerier mv., som regulerer
og rammesætter de forskellige
uddannelser
Endelig argumenterer de to formænd for en forenkling af skolerne/instruktionernes og ledernes pligt til at afrapportere alt
fra elevfravær, til karaktergennemsnit, økonomi, timetal etc.
PS: Herudover har Skolelederforeningen sammen med DLF
og BKF skrevet en kronik i anledning af skolestart.

Fonden
Skolelederforeningen har
med stor glæde modtaget
ca. 2 mio. kr. fra A.P. Møller
Fonden til i samarbejde med
KLEO at gennemføre et udviklingsprojekt for skoleledelser i 4 kommuner.
Projektet hedder ”Observation, vurdering og feedback vedr. lærernes undervisningspraksis – et led i
skolernes kvalitetsudvikling”
og sigter mod at opkvalificere skoleledelsernes kompetencer inden for området.
Der sættes også fokus på,
hvordan forvaltningerne kan
understøtte skoleledernes
pædagogiske ledelse. Foreningens lokalafdelinger vil
få tilbud om at deltage i projektet, som forventes påbegyndt i november 2014.

artikel
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T
RIFFOPGJØR
Næsten tre fjerdedele af de norske lærere forkastede før
sommer et forlig om en ny arbejdstidsaftale, som det norske
Utdanningsforbund og Kommunernes Sentralstyre var blevet
enige om.
Aftalen, der minder om den danske, men med i gennemsnit en lønstigning på 18.000 norske kr./år samt mulighed for
at hente flere midler via en lokal pulje, havde den norske lærerforening ellers anbefalet at stemme ja til...
Men sådan gik det ikke. Lærer-medlemmerne ville ikke.
Og tallene taler deres tydelige sprog: 63.612 stemte (67,1
%) og heraf sagde 27 % ja og 73 % nej. Altså et klart Nej.
Situationen er nu, at et stigende antal norske lærere sendes i strejke, da det norske KL har meldt, at de ikke har ’mere
i ærmet’ til lærerne, mens lærerforeningens politiske ledelse
slikker sårene oven på deres ja-anbefaling.

I forbindelse med skole- og
reformstart har Skolelederforeningen udsendt et indstik ”Klar-parat-start til en
ny folkeskole” i Politiken
(Øst) og Jyllandsposten
(Vest) i et samlet oplag på
142.000.
Foreningen har bedt en
række personer kigge i krystalkuglen og beskrive de
forventninger, de har til folkeskolen og den nye skolereform, og vi har dernæst
bedt en række erfarne skolefolk kommentere på dette.
Mød Agi Csonka, formand for det nye Råd for
Børns Læring, Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Charlotte Rønhof, underdirektør
i Dansk Industri, Miranda
Wernay Dagsson, formand
for Danske Skoleelever
samt en række engagerede
ledere og elever i den danske folkeskole…
Læs det på hjemmesiden

Stort er
godt?
Et flertal i LO og FTF vil slå sig sammen til én
stor organisation med over 1,3 mio. medlemmer.
Det er for bedre at sikre den danske model og
dansk fagbevægelses indflydelsesrige rolle.
Spørgsmålet er blot, om det bliver til noget, fx er
3F mod en sammenlægning.
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COCKER SPANIEL
glad og energisk med stort kontaktbehov.
Slapper af i vante omgivelser, men også
en aktiv hund med behov for motion og
mentale udfordringer. Skolehund?
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{ tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }
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ledelse gennem symbole
Alt i ét, leder for ledere,
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t
om, hvordan de
Tre skoleledere fortæller
ormtid, hvor der bliver
at drive store skole i en ref
.
enheder med plads til alle
dikteret større og større
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og kulturhus i ét

K

jellerup Skole er ikke
kun en stor folkeskole,
den er også byens kulturhus og har et fælles
folke- og skolebibliotek,
som både elever og byens borgere frekventerer samtidigt.
”Så det med den åbne skole har vi
haft en del år efterhånden”, siger Evan
Thorhauge, der har befundet sig rigtig
godt i lederstolen i 21 år.
”Jeg siger somme tider, at vi er en
landsbyskole, bare en lidt stor en af slagsen. Vi er godt med på mange måder. Vi
skilter måske ikke så meget med tingene, men vi følger med og ligger pænt i
front med meget af det, som reformen
fører med sig, og som vi har arbejdet
med i flere år. Vi vil gerne udvikling”.
Han peger blandt andet på, at de
for tre-fire år siden satte fokus på entreprenørskab og innovation.
”Da vi begyndte på det, var det også
et forsøg på at fremelske en tankegang,
hvor vi ikke nødvendigvis ved, hvad
næste skridt er, men har nogle visioner
og kreative idéer. Vi ønskede at få de
tanker ind som didaktisk platform i undervisningen og at klæde personale på
til at klare de forandringer, som vi regnede med ville komme”.
Siden midten af 90’erne har der
været et tæt samarbejde mellem lærere
og pædagoger.
”Blandt andet har vi pædagoger
inde som kontaktpersoner på lige fod
med lærerne”.
Tæt kontakt til lokalmiljøet
Evan Thorhauge lægger meget vægt på,
at skolen har tæt kontakt til og et godt
samarbejde med lokalsamfundet.
”Hvordan får vi mest muligt ud af de
rammer – både som skole og lokalsam-
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fund? Vi kunne ikke have fået de samme rammer, hvis vi udelukkende skulle
være skole, det samme gælder biblioteket. Så vi har valgt at slå pjalterne sammen. Og ud af det er der også kommet
et kulturhus”, fortæller han.
Kjellerup Skole ligger lige midt i
byen sammen med byens butikker, tæt
på byens torv, busterminal og op til et
grønt område, der strækker sig gennem
hele byen. Den ældste del af skolen er
fra 1901. Det nyeste, der i dag er kulturhus, blev bygget i 2005.
Det er vigtigt for de lokale virksomheder, som især er møbelvirksomheder,
at der er et kvalificeret skoletilbud.
”Omgivelserne viser god interesse
for skolen. Vores forældre er ikke på
barrikaderne, for de er ikke bange for,
at skolen forsvinder”, pointerer skole
lederen.
Der er også god opbakning fra forældrene, når det gælder deres egne børn,
men det er sværere, når skolen gerne
vil se dem til for eksempel fællesarrangementer og skolebestyrelsesvalg.
”Generelt beskæftiger virksomheder
her ikke den øverste del af lønskalaen,
så vi har også en del socialt udsatte familier. Det er selvfølgelig også en af vores udfordringer. Det er ikke noget, vi
tænker over til dagligt, men når vi ser
på statistikker, påvirker det naturligvis”.
Skolelederen bor selv midt i byen og
kan nå skolen i løbet af halvandet minut på cykel.
”Jeg vil gerne betragtes som både
skolemand og lokalsamfundets mand.
Jeg tager del i lokalsamfundet, og det
har givet mig rigtig mange spændende
oplevelser”.
Blandt andet har Evan Thorhauge været med til at få bygget en stor dobbelthal i byen. Og han kan godt lide at møde

både elever og forældre i forskellige sammenhænge, for eksempel fodbold, som
han selv har spillet i mange år.
”Jeg nyder at komme ud af min
skolelederrolle”, pointerer han.
Mange om at løfte
Evan Thorhauge mener, at de som stor
skole har mange muligheder for udvikling og kan arbejde med meget forskelligt på én gang.
”Det giver både aktivitet og dynamik
samt robusthed, når der kommer forandringer. Vi er ikke så sårbare. Der er
mange om at løfte – og om at snakke
om tingene og være med til at finde ud,
hvad vi gør. Og når vi har besluttet retningen, er vi stærke. Når vi har vores
diskussioner, som vi heldigvis har mange af, bliver det nuanceret og frugtbart”.
Skolelederen fremhæver sine dygtige
og engagerede medarbejdere, der gerne
vil udvikle skolen, og en skolebestyrelse,
der bakker op.
Han er stolt af sin store skole, som
giver plads til at afprøve mangt og meget
og til at tilbyde eleverne mangfoldighed.
”Eleverne møder flere lærere, som
kan noget forskelligt, også inden for
det samme fag. Når vi tænker over at
gøre det på den rigtige måde, kan vi
også tilbyde den nærhed og den opmærksomhed, som alle børn har brug
for. Det er mere et spørgsmål om, hvordan vi organiserer det. Og vi har små
kontaktlærerhold, som giver mulighed
for at have en tæt opmærksomhed på
den enkelte elev. Så jo, jeg synes, stort
er godt, men det er ikke ud fra en holdning, at så er småt ikke så godt. Vi forsøger at skabe den lille institution i
den store, samtidig med at vi udnytter
den store institutions fordele. Så der er
bestemt noget at hente begge steder”.

tre i én

Evan Thorhauge, 58 år,
skoleleder
på Kjellerup Skole genn
em 21 år.
Skolen ligger lige midt
i den midtjyske
by med 5.000 indbygge
re. Der er 780
elever, 55 lærere og 16
pædagoger.
Skoleledelsen består af
skoleleder,
viceskoleleder og pædag
ogisk leder.
Både viceskoleleder og
pædagogisk
leder er pædagogiske led
ere.
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Visionen styrer

M

an kan ikke sammenligne det at
være leder på en
lille og en stor skole, slår Claus Holm
hurtigt fast.
”Det er to vidt forskellige ting. På
en lille skole med for eksempel ti medarbejdere kan du med to ledere drive
meget af det selv”.
Da han var leder på en lille skole,
havde han vikartjans om morgenen,
stod for økonomien, de fleste udviklingsprojekter og havde to tredjedele
undervisning.
”På en stor skole med 70 medarbejdere skal jeg lede gennem mine afdelingsledere. Det skal være et team, der
også kommunikerer en fælles holdning
udadtil, så jeg skal lede gennem symboler, milepæle eller fyrtårne, som vi
sætter op”, forklarer han.
”Både det svære og det sjove er, at
man som skoleleder bliver katalysator
for en hel masse ting, men alligevel er
langt fra praksis. Jeg leder gennem
mine medledere og gennem mine medarbejdere. Men alligevel skal der jo gerne ske det, som jeg vil have, i det yderste led”.
Ledelsen har insisteret på, at alle
udviklingsprojekter gennem de seneste
seks år skulle give noget til skolens vision. Ellers blev de kasseret.
”På den måde styrer visionen, når
man har så mange ledere og medarbejdere, at ledelsen bliver tydelig. Vi ønsker at lave skole med udgangspunkt i
elevernes indre motivation og blandt
andet gennem projekter. Eleverne skal
ville det selv, for at de får noget ordentligt ud af det. Vores opgave er så, hvordan vi skal tilrettelægge undervisningen, så det kan lade sig gøre”.
Skolens vision hedder glæde ved
læring og læring for livet.
”Visionen insisterer vi på i ledelsen,
og vi har fire værdier, der støtter den.
Det er engagement, anerkendelse, kre-
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ativitet og faglighed. Vi laver stadig
skole for, at vores unge kan få så gode
muligheder i fremtiden som muligt,
men også blive hele mennesker, så de
kan færdiggøre deres ungdomsuddannelser og få et godt voksenliv. Det er
den type mennesker, vi gerne vil sende
ud i livet”.
Er væld af samarbejdsprojekter
Grønvangskolen ligger midt i Vejen By.
Det er den største skole i kommunen.
Lige over for ligger et kæmpestort
idrætscenter, hvor skolens elever fra
4. til 10. klasse lægger beslag på totre haller i hele ugens skoleskema.
Desuden bruger skolen svømmehallen.
Skolen samarbejder med idræts
centret på mange måder. Der er også
en handelsskole, et gymnasium og
Askov Højskole i byen, og der bliver
talt om at lave sportscampus Vejen,
hvor et mere etableret samarbejde
skal foregå.
”Faktisk har vi en masse samarbejdsprojekter, der vokser ud af reformen. Blandt andet samarbejde med
Vejen Handelsskole og en børnehave i
Ny Nordisk Skole. I og med vi er praktikskole, deltager vi også i EU-projekter
sammen med UC-Syd”.
Han fortæller om praktikanter, der
overtager al undervisning en uge, og
om forskning på skolen, hvor professionshøjskolen afsætter tre årsværk over
tre år. At have mange samarbejdsprojekter er meget givtigt for den store
skole, mener han. Ikke mindst er den
respons, de får fra omverdenen, udviklende i sig selv.
”Alt sammen er sprunget ud af
skolereformen, samtidig med at vi
skal lave vores egen skole om, indgår
vi i alle de samarbejdsprojekter. Så
der er tryk på lige nu”.
”De største udfordringer er, at der er
så meget af det hele. Og det er svært
at nå at kommunikere det til alle vores
interessenter, altså forældre, politikere,

elever og få inddraget elever og medarbejdere på en ordentlig måde”.
Claus Holm understreger, at det er
en helt anden måde at lave skoleudvikling på.
”Tidligere har vi selv kunne bestemme, hvordan vi ville udvikle skolen. Nu er der kommet en hel masse
udefra, og så har vi rent strategisk
skulle finde ud af, hvordan vi skal omsætte det her. Derfor har vi valgt at
sige, at det stadig er skolens vision, vi
står på, når vi laver udvikling”.
Gode resultater
Ifølge Claus Holm kræver det at være
leder af en stor skole gode sociale
handlekompetencer.
”Alle medarbejdere motiveres af
forskellige ting, og det skal jeg ret
hurtigt kunne spore mig ind på, for at
jeg kan støtte dem i deres faglige tilgang, så de kan skabe gode resultater. Jeg skal forstå min medlederes
udfordringer”.
Ofte bliver det ham, der kommer
til at sidde for bordenden, hvis der
opstår konflikter med enkelte klasser,
elever eller medarbejdere.
”Så selv om det ikke er mig, der
har med det at gøre i dagligdagen,
skal jeg ret hurtig sætte mig ind i alle
de ting og virkeligheder, som de involverede ser det”.
Claus Holm fortæller, at de i kommunen har diskuteret, om det udelukkende er småt, der er godt.
”De små skoler kan ikke tage patent på tryghed og trivsel. Vores børn
her på skolen trives og lærer rigtig
meget. En stor skole er opdelt i faser,
og hver fase har sit eget hus, så der
er mange små enheder i den store. Vi
laver rigtig gode resultater her på skolen. Skolen ligger nu et karakterpoint
over det karakterniveau, som var forventet med skolens socioøkonomi i
2010. Og skolen har rigtig gode læseresultater”.

engagement og kreativitet

Claus Holm, 49 år, skolel
eder på
Grønvangskolen i Vejen
siden 2007.
Tidligere et par år som
viceskoleleder
på en lille skole. Skole
n har 940
elever, 70 lærere og 5-6
pædagoger.
Skoleledelsen består af
skoleleder, en
SFO-leder og fire afdelin
gsledere for
indskoling, mellemtrin
, udskoling og
10. klasse.
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t personale, en ledelse,
en opgave og en mission. For Anne Schwartz
er det vigtigt, at Skæring Skole fremstår som
en samlet organisation
og også agerer som sådan i hverdagen.
”Vi arbejder for at skabe sammenhænge mellem lærere og pædagoger,
skabe synergi mellem fritid og undervisning. Det er ikke kun i SFO-regi, det
er også i vores klub. Og vi har et stærkt
distriktssamarbejde på ledelsesniveau,
som også spreder sig i vores institutioner”.
På skolens matrikel findes både fritids- og klubdel og skolen.
I det hele taget bliver der på Skæring Skole brugt meget energi på at
skabe gode sammenhænge for børn og
unge fra 0-18 år.
”Det handler om at få etableret en
pædagogisk platform i distriktet samt
på skolen som fundament for, hvordan
vi taler om børn og unge. Så vi skaber
et fælles grundlag for vores arbejde”,
siger Anne Schwartz.
”Som vision for skolen vil vi selvfølgelig gerne værne om det enkelte barn
og individet og udvikle hele mennesker,
men forudsætningen er fællesskabet.
Når vi planlægger og tilrettelægger aktiviteter, er vi bevidste om, at det at
være en dannende institution handler
om både at have øje for krop, hjerte og
hjerne”.
Skæring Skole ligger ned til vandet i
et stort villakvarter, der er præget af
ejerboliger. Det er en skole i et og to
plan, der fylder meget i landskabet, og
med det, som skolelederen kalder ”fantastiske udenomsarealer”. I de senere
år har skolen været modtagerskole fra
Hasle skoledistrikt, men har kun fem
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procent elever med anden etnisk baggrund.
”Skolens placering afspejler sig i vores hverdag og kultur. Vi mærker ikke, at
vi er så mange, fordi der er plads til, at
skolen folder sig ud. Jeg plejer at sige,
at der er højt til loftet – og vi har luft,
lys og vand omkring os”.
Rammer for dannelse
Anne Schwartz forklarer, at på så stor
en skole er udfordringen, hvordan man
arbejder for fællesskabet, både for
medarbejderne og eleverne.
Elever i indskolingen, mellemtrin og
udskoling er samlet i gårde. Her er ingen fællesrum, men to gange om ugen
har de eksempelvis morgensang for 1.3. årgang og 4.-6. årgang.
”Her mærker vi, at vi er mange i et
fællesskab. Det har været mig magtpåliggende at få det op at stå, så vi kan
se, hvem vi er, og hvor mange vi er. Vi
har en hal, men den bruger vi sjældent.
Vi kan samle en afdeling ad gangen i
vores festsal, og vi har gode og rummelige udearealer – når det kan lade sig
gøre, samles vi udenfor”.
Hun understreger vigtigheden af at
sørge for at få fællesskaber til at blomstre på tværs af den store organisation,
på tværs af eleverne, på tværs af medarbejdergrupper.
For halvandet år siden etablerede
skolen en stor kostordning. Der blev
ansat kok, bager og køkkenassistenter
Hver dag kan eleverne for 15 kroner
sætte et varmt måltid til livs i festsal
og kantine, hvor der bliver stillet borde
og stole op.
”Det er også et initiativ for at skabe
fællesskaber og rammer for dannelse.
Der er ligeledes dannelse i, at man sidder sammen og spiser, og spisning er

andet end en hurtig madpakke på ti minutter, inden man skal skynde sig ud”.
Opbakningen har været god fra den
første dag. I gennemsnit er der 700
betalende elever dagligt ud af de knap
900 elever.
Lede med hjertet
Anne Schwartz påpeger, at der ikke er
nogen forskningsbaseret evidens for, at
store skoler er bedre end små.
”For mig handler det mere om temperament, og om hvordan man er som
menneske, når man er leder. Jeg vil
gerne lede med hjertet, og det kan
selvfølgelig være udfordret af, at det

krop, hjerte og hjerne

Anne Schwartz, 53 år, sko
leleder
på Skæring Skole i det
nordlige
Aarhus siden 2007. Ind
en da pæda
gogisk leder i fire år. Sk
olen har
890 elever og 135 meda
rbejdere,
hvoraf 63 lærere og 30
pædagoger.
Skoleledelsen består af
skoleleder, en
administrativ leder og
fem afdelings-
ledere.

kan være sværere at opnå nærhed ned
til mindste enhed”, siger hun.
”En stor skole har en dynamik, som
giver relevans og bonus ud i de læringsrum, som jo dybest set er det, vi
er her for. Vi har mange fagligheder og
mange dygtige kvalificerede medarbejdere, som kan sparre og udvikle sig
med hinanden. Den faglige baggrund
har tyngde og vægt, fordi vi er mange
om at kvalificere den sammen. Det gør
det også til en attraktiv arbejdsplads”.
Anne Schwartz er fuldt ud klar over,
at den nærhed som næsten er givet på
en lille skole, kan være vanskelig at
skabe på den store skole.

”Min ledergruppe, som jeg er leder
for, er dem, jeg er mest sammen med.
Jeg er leder for ledere, og de er så ude
og være ledere for medarbejderne og
tættere på børnene. Som strategisk leder på en stor skole vil der alt andet
lige være en afstand”, siger hun.
”Dette forår med ny skolereform og
arbejdstidsaftale er udfordrende. Det er
svært at nå ud i hjørnerne af vores organisation. Der hvor vores medarbejdere gerne vil have os. Det er de vilkår,
der er lige nu. Vi har travlt med at få
tilrettelagt og implementeret alle de
nye initiativer, og så skal vi nok komme
igen. Vi har meget strategisk ledelses-

mæssig planlægning lige nu, som gør,
at vi sidder meget sammen. Men når
tingene skal gå så stærkt, er det ikke
altid, at der er tid til at inddrage medarbejderne i den ønskede udstrækning,
fordi det er svært at finde den tid, det
kræver, og det kan jeg godt være lidt
ærgerlig over. Men reformen skaber en
spændende og nødvendig forstyrrelse i
vores skoleudvikling”.
PS: Læs evt. også artiklen ”Småt er
godt” i Plenum 2/14, den ligger på
hjemmesiden.
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Læs
videre

I en ny SFI-rapport baseret på den første PISA-undersøgelse i 2000 er 15-16-årige elevers læsefærdigheder fra
dengang sammenholdt med en ny test af dem igen som
27-årige.
Undersøgelsen viser, at jo bedre man læste som 15årig, des mere sandsynligt er det, at man også er en god
læser som 27-årig. Og jo bedre man læser som helt ung,
desto mere sandsynligt er det, at man har taget en uddannelse i de mellemliggende år.
Dårlige læsefærdigheder som 15-16 årig er dog ikke
altafgørende. Næsten halvdelen af disse elever har gennemført en erhvervsuddannelse, og en femtedel gennemfører en videregående uddannelse.
Kilder: www.uvm.dk og www.sfi.dk

Stumt d
I et nyt undervisningsmateriale skal eleverne snøre
skoene for at træne til diktat
eller repetere matematik…
Materialet knytter bevægelse
til undervisningen. Fx kan
elevene få det stumme d ’ind
i kroppen’ gennem fysiske
øvelser, hvor de lister på
tåspidserne med en finger
for læberne, så de bagefter
sidder til diktat med fingeren
for munden for at huske det
stumme d.
Der er materialer til dansk,
matematik og engelsk – og til
alle klassetrin.
Læs mere på sproggren.dk
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PSYKE
Psykiatrifonden har lanceret et nyt gratis
undervisningsmateriale til grundskolens
0.-6. klassetrin.
Materialet tager temaet ’psykisk sygdom i familien’ op. Det består af tegnefilm, interviews, lærervejledninger samt
øvelser m.m.
Se materialet her:
www.psykiatrifonden.dk >
snak-om-det

BASSET
et venligt sind, er rolig og hengiven.
Sjov, kortbenet (højden ca. 33-38
cm). Og har en charmerende, ofte også
lidt egenrådig karaktér. Skolehund?

NYE BØGER MED INSPIRATION TIL DIN PRAKSIS
299 kr.

299 kr.

299 kr.

Af Barbara Kellerman

Af Frank J. Barrett

Af Cecilie Cornett og Klaus Bakdal

Nye svar på, hvordan vi kan forholde os til ledelse i dag, og hvordan vi kan undervise og
udvikle ledere ud fra alternative modeller.

Viser hvordan den improvisatoriske ’jazzmentalitet’ er væsentlig for et effektivt
lederskab.

Grundbog i professionelle samtaler til
dig, der vil skabe virksomme og smidige professionelle samtaler.

199 kr.

259 kr.

329 kr.

AF
FORFATTERNE
BAG KLASSELEDELSE
I PRAKSIS
Af Robert E. Kaplan og Robert B. Kaiser

Af Peter Büchner Hede

Af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup

Illustrerer det paradoksale i, at overdreven
brug af personlige styrker kan blive en
svaghed.

Giver lærere og pædagoger konkrete forslag
til bevægelsesaktiviteter med fokus på læring,
udvikling og trivsel.

Konkrete værktøjer til at fortolke og
arbejde med historier, der understøtter
elevernes kompetenceudvikling og
læringsproces.

NYE UNDERVISNINGSMATERIALER
AKTØREN

STAV UNG

Spændende og morsomme gruppeaktiviteter som rollespil, quiz, konkurrencer m.m. sørger for, at eleven kan
anvende sine nye færdigheder i samspil med sine klassekammerater.

Materialet består af en elevbog samt
en lærervejledning med facit og uddybende kommentarer til de enkelte
emner.

Et nyt systematisk materiale om retstavning, grammatik og kommatering.
Der arbejdes med målbeskrivelser og
autentiske tekster, og mange opgaver
er selvkontrollerende. Materialet bygger bro mellem grundskolens og ungdomsuddannelsernes undervisning.

Nyt undervisningsprogram til udvikling af elevens evne til at håndtere
følelser og løse problemer i skolen.
Materialet er særligt egnet til elever
med en autismespektrumforstyrrelse
eller lignende sociale vanskeligheder
som fx ADHD.

Af Annette Møller Nielsen og
Gun Iversen
Elevbog 447,50 kr.
Lærermanual inkl.
aktivitetsmappe 997,50 kr.

PSYKOLOGI
ORGANISATION
PÆDAGOGIK

LÆS
MERE PÅ
DPF.DK

Materialet består af en arbejdsbog til
eleven med en række aktivitetsmaterialer og en lærermanual med vejledning til hver lektion.

Af Inger-Lise Heinze og
Ida Lyndby Jensen
Elevbog 99 kr.
Lærervejledning 399 kr.

mest om skoleledelse
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{ tekst: xxxxxxxxxxxxxx / foto: xxxxxxxxxxxxx }

for nye ledere i
folkeskolen

’14

På grund af overvældende tilslutning til kurset i
september dubleres kurset den 17.11. til 19.11.2014
på Comwell Borupgård i Snekkersten
r du nyudnævnt
leder og vil gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig
mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus
noget for dig.

møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder folkeskolereformen for ledelsesrollen? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et
3-dages kursus til en særdeles favorabel pris. Kurset
sætter fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer.

Deltagernes eget erfaringsgrundlag inddrages,
når vi sætter typiske cases
under lup, og Skolelederforeningens konsulenter
stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til at
præsentere aktuelle problemstillinger fra deres
dagligdag.

Arbejdsformen veksler
mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En
stor del af disse foregår i
mindre grupper for at give
mulighed for networking,
idet vi udover det ledelsesfaglige fokus lægger vægt
på erfaringsudveksling og
kollegial sparring.
Vi kommer til at drøfte
skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer
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To aktive skoleledere vil
ligeledes dele deres viden
og personlige erfaringer
med deltagerne - og foreningens formand kommer
forbi og giver en aktuel
orientering.

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger
Oplægsholdere
Skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole
og skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen
Tid
17.-19. november 2014
Sted
Hotel Comwell Borupgård, Nørrevej 80, 3070
Snekkersten. Den tidligere herregård Borupgaard
ligger i det naturskønne Nordsjælland. Hotellet
ligger ikke langt fra Øresund, og fra den udendørs
spapool på tagterrassen er der udsigt til Sverige.
Hotellet er omgivet af en stor park, og indenfor
findes moderne møde- og konference-faciliteter.
Indkvarteringen foregår på enkeltværelser.
Bindende tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt - og senest
fredag den 3. oktober 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,-

artikel

program ;
Mandag den 17. november 2014
09.30 – 10.00

Ankomst, morgenkaffe

10.00 – 12.00

 elkomst, præsentation og indledende
V
refleksioner over lederrollen. Opstilling
af læringsmål

12.00 – 13.00

Frokost

14.00 – 16.15

 koleledelse – rammer og vilkår:
S
Om folkeskolelov og forvaltningslov.
Om bekendtgørelser og overenskomster.
Om ledelsesret og personalejura.
v/ konsulent Dorrit Bamberger

16.30 – 18.00

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

 yt fra foreningen. Aktuel orientering
N
og dialog med formanden.
v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

19.00

Middag		

Tirsdag den 18. november 2014
09.00 – 10.30

 koleledelse i praksis I: Om at arbejde i en
S
politisk styret organisation. Om økonomistyring. 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 medarbejderne. 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 undervisning, 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 kursusdeltagerne præsenterer dem for.
v/ konsulent Søren Teglskov

19.00

Middag

Onsdag den 19. november 2014
09.00 – 10.00 	Ledelse-mellem-ledelse: Om at have
lederkasketten på. Om at arbejde i et
ledelsesteam. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. Om ansvar og medansvar.
v/ kursusledelsen

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

13.00

Frokost, herefter afrejse

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

mest om skoleledelse
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12.000
Så mange færre ansatte er
der i kommunerne i forhold
til for 5 år siden. Omvendt er
staten og regionerne vokset
med 10.500 flere ansatte.

Hmmm
Sammenlægning gør ikke skoler
bedre, og kommunerne høster
ikke de forventede gevinster…
det har Tænketanken CEPOS
analyseret sig fem til.
Tværtimod er der en tendens
til, at skolernes evne til at løfte
eleverne ud over, hvad man må
forvente set i forhold til elevernes socio-økonomiske sammensætning, er blevet svagere i takt
med, at kommunerne har reduceret antallet af folkeskoler. Det
var vist ikke planen.

MAGT
En undersøgelse af tænketanken
Cevea ”Hvem har magten over folkeskolen” viser hvilke aktører, der
har størst indflydelse på folkeskolens udvikling, herunder er synlige
og får medieomtale.
Christine Antorini og Bjarne Cory
don (se dem på årsmødet) ligger på
de to første pladser i spørgsmålet
om hvem, der har den største indflydelse på folkeskolen.
Skolelederforeningens tidligere
formand Anders Balle (undersøgelsen er bagudskuende) indtager
9. pladsen ud af i alt 23 ranglistede.
Foreningen er i gruppen af interessenter med stor indflydelse. Det er
slet ikke så ringe endda.

CAIRN TERRIER
lille fyr med glade øjne, logrende
hale og ofte godt humør. Kompakt,
intelligent og hurtigt opfattende.
En kærlig kammerat med stor tilpasningsevne. Skolehund?
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I en delundersøgelse over hvem,
der har sat dagsordenen i folkeskoledebatten i medierne i perioden
2012-13, finder Skolelederforeningens tidligere formand på en
endnu flottere 5. plads.

artikel

TALKSHOW

since 2010

PRINS H. UNIVERS

HØJRE ELLER VENSTRE
CHRISTIAN BERGMAN
BOOK ONE-MAN-TALK-SHOWET PRINS H.
UNIVERS – HØJRE ELLER VENSTRE – TIL SAMLINGER I UDSKOLINGEN (HELT OP TIL 100
PERSONER) OG VÆR SIKKER PÅ EN UNDERHOLDENDE ICEBREAKER OG MENINGSFULD
INTERAKTIONSPLATFORM MED FOKUS PÅ

W

UNGELIVETS UNIVERSELLE HVERDAGSDILEMMAER VED BRUG AF DE UNGES EGNE
ERFARINGER OG ENGAGEMENT.
BOOKING:
KAREN@HAMLETSCENEN.DK / TLF: 49216979

To be or not to be
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Derfor skal eleverne
drikke mere vand!
Den nye skolereform betyder længere skoledage,
større faglighed, mere idræt og bevægelse
- og det stiller større krav til eleverne
Hvis eleverne drikker koldt, frisk postevand
- i stedet for juice, sodavand og kakaomælk - får vi elever med:
• større motivation for indlæring
• bedre koncentration og koordinationsevner
• mindre hovedpine og træthed
• mere energi - og generelt bedre sundhed
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Tlf. 46 48 03 90

info@aqualine.dk

aqualine.dk

Sådan får vi eleverne
til at drikke mere vand
Al erfaring viser at placeringen af
en drikkevandskøler på skolen, får
eleverne til at drikke mere vand.
En drikkevandskøler kobles helt enkelt direkte på vandrørene,
er billlig i drift, kræver minimal vedligeholdelse - og giver eleverne
NEM adgang til lækkert, rent, frisk og - ikke mindst - koldt postevand.
Vi har installeret drikkevandskølere på skoler i hele Danmark i mere end
20 år - og har stor erfaring med de krav, der stilles til specielt drikkevandskølere, der skal stå på en skole.
BESØG aqualine.dk eller ring på tlf. 4648 0390
- og hør om jeres forskellige muligheder.

Bestil en drikkevandskøler i dag
- og få den installeret i næste uge
Køb en Fontemagna 80 drikkevandskøler
• Kapacitet på op til 80 liter koldt vand i timen
• Specielt udviklet og designet til skoler
• Sikret mod bakterier, så efterårsforkølelsen ikke spredes
• Robust - kan holde til at blive brugt af børn
Ring
• 3 udskænkningshaner sikrer, at mange elever kan
4648 0390
få vand på kort tid
Vejledende pris
kr. 13.250,-

Besøg

aqualine.dk

Prisen er ekskl. moms

RING

mest om skoleledelse

på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk
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{ tekst: Trine Vendelboe Juul / Illustration: Mediegruppen }

n er et godt udgangspunkt for den
Det første skoleår i reformens teg
lig
ter rundt om det næste hjørne, nem
ledelsesmæssige opgave, der ven
at
til
hed
elig
inger af skolens virk
at bruge reformen og dens forandr
styrke skolens image udadtil og
kan
skabe en ny, stærk fortælling, der
de elever og forældre
gøre den attraktiv over for kommen

Forandring
rimer på
fortælling
48
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branding

D

et er ikke nogen hemmelighed, at folkeskolens image længe har
været udfordret – af alt
fra PISA-undersøgelser, 00’ernes opgør
med rundkredspædagogikken, kinesiske superkids, en overvejende negativ
pressedækning og en hård konkurrence
fra privatskoler. Alt sammen velkendte
problematikker, der kan true den enkelte folkeskoles eksistens.
Knap så velkendt – eller måske nærmere knap så anerkendt – er den image
mæssige udfordring, der har med den
enkelte folkeskoles egen kommunikation at gøre.
Her påhviler skolelederne et stort ansvar for at sikre en sammenhængende
og langsigtet fortælling, der tænker alle
relevante interessenter og deres forskellige kommunikationsbehov ind. Med andre ord en strategisk tilgang til kommunikation, hvor der bliver opstillet klare
kommunikationsmål, hvor hovedbudskaber bliver formuleret, kernemålgrupper
bliver identificeret og relevante medier
og kanaler bliver valgt til.
Visk tavlen ren og fyld den ud på ny
At skabe en tydelig profil af og fortælling om sig selv er en helt central opgave for alle institutioner, organisationer
og virksomheder. Desværre er det også
en opgave, som nemt kan overses eller
nedprioriteres i den daglige drift og i
den daglige udførelse af andre kerneopgaver og vigtige ledelsesfunktioner.
Som udefrakommende kan det af
gode grunde være svært at vurdere kvaliteten og effekten af en skoles interne
kommunikation, men besøger man som
kommende forælder en række tilfældige folkeskolers hjemmesider, skal man
mange steder således lede længe eller
forgæves efter tydelige budskaber om,
hvad skolen står for og tror på. Hvad
den kan, og hvad den gør. Hvad der
kendetegner ledelsen på skolen, undervisningen, miljøet, rammerne etc.
Med reformen er der heldigvis nu en
oplagt anledning til at viske tavlen ren
og få (gen)fortalt ens historie. Forandring rimer nemlig på fortælling og på
behovet for at vide, hvad der kommer
til at ske, hvorfor, hvornår og hvordan.

Et behov som selvsagt bør imødekommes over for skolens medarbejdere,
nuværende elever og forældre, men
også over for kommende elever og
forældre samt omverdenen i øvrigt.
Strategiens tre formål
At påbegynde et strategisk kommunikationsarbejde – fx med udgangspunkt i reformen – tjener altså flere
formål. For det første at skabe forståelse for samt accept og legitimering af
skolens nye virkelighed. For det andet
at skærpe profilen og højne omdømmet af skolen med nye diskurser, egne
dagsordener og levende storytelling.
Og for det tredje at udvikle og etablere
et fælles sprog og en rammestyrende
politik for kommunikationen fremover.
De tre formål understøtter og forudsætter til dels hinanden, og det vil
være oplagt at arbejde mere eller
mindre sideløbende og kontinuerligt
med dem alle. Det første formål har
de fleste skoleledere som nævnt dog
ganske givet i mange måneder allerede arbejdet hårdt på at indfri – især
på de indre linjer. Og forhåbentligt
fortsætter det arbejde i mange måneder og måske år endnu, indtil den dybere og kulturelle implementering af
reformen er lykkes.
Det kan de to andre kommunikationsstrategiske formål netop være med
til at understøtte. En fælles sprog- og
kommunikationspolitik skulle jo gerne
være kulturskabende, og de gode budskaber og fortællinger, der skal opstå
af den, er med til at styrke kulturen
og relationen til omverdenen.
Hvis man skal starte et sted – og
det skal man jo – kan det klart anbefales at starte med kommunikationspolitikken.

Trine Vendelboe Juul er indehaver af
a2be kommunikation, som beskæftiger
sig med et bredt spektrum af kommunikationsopgaver, herunder udvikling af
interne og eksterne kommunikationsstrategier – bl.a. gennem kurser og
workshops med fokus på branding, storytelling og forandringskommunikation.

blå bog
Kommunikations
politikken
En kommunikationspolitik
kan være den overordnede
ramme og afsæt for det
kommunikationsstrategiske
arbejde. Den kan være god
og brugbar at læne sig op
ad, når de enkelte strategier
skal udmønte sig i praksis.
En kommunikationspolitik
kan fx indeholde følgende:
Formål med skolens kommunikation; hvad skal den
understøtte og hvorfor?
Principper og grundværdier for kommunikationen; sådan kommunikerer
vi her på skolen. Og sådan
kommunikerer vi IKKE.
Mål og succeskriterier
for specifikke indsatsområder; fx indsatsen over for
pressen, på hjemmesiden,
på intranettet, på sociale
medier, ift. skole-hjem kommunikationen.
Vigtige issues og interessenter; hvilke emner
og historier skal vi huske
at kommunikere til hvem –
både internt og eksternt.
Vejledninger; fx ’Sådan
får vi fortalt en nyhed’,
’Undgå emailens 7 dødssynder’, ’Sådan skriver vi
brugervenligt på hjemmesiden, ’Opskriften på den
gode historie’, ’Det effektive
møde’, ’Den konstruktive
forældresamtale’.
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De kommer:
Bjarne Corydon
Nikolaj Moltke-Leth
Rasmus Alenkjær
Claus Hjortdal
Sebastian Nybo
Anders Seneca
Christian Ørsted
Per Helge Sørensen
Martin Krasnik
Jørgen Mandrup
Christine Antorini
... og en del flere

KOMMER DU?
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OPLÆGSHOLDERE
MEDLEMSFEST

UDSTILLING
POLITISK DEBAT

Torsdag den 23.
og fredag 24.
oktober 2014
i Øksnehallen
København

SKOLELEDERFORENINGENS
ÅRSMØDE

I FORM TIL
REFORM
- to bevægende dage

Tilmelding til årsmødet foregår på www.skolelederne.org
mest om skoleledelse
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skolen

{ tekst: Torben Svane Christensen / foto: Jubilæmsgruppen }

N
sTØjE dE
R
StY iNg
ring.
har skrevet bogen ”Støjende Sty
Justine Grønbæk Pors. Phd., CBS
læring”,
mellem ledelse, organisering og
Genopfindelsen af folkeskolen
ne
me
søm
i
sen gennem tiderne efter
hvor hun har kigget skoleledel
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200 år

D

er er få grænser for,
hvad ”vi kan forvente
af folkeskolens ledere,
netop fordi vi venter,
at de leverer løsninger,
man ikke på forhånd
havde kunnet forestille sig. Når der
ikke markeres nogen grænse for, hvad
der kan opnås, hvis bare velfærdsorganisationerne konstant afsøger potentielle muligheder, så er der heller ingen
grænse for, hvad vi tror, der kan opnås
med bedre ledelse”.
Sådan indleder Justine Grønbæk
Pors sin bog om udviklingen i skoleledelse gennem årene på folkeskolerne.
Her tager hun et kig tilbage på, hvordan ledelse har udviklet sig.
Justine Grønbæk Pors ønsker i bogen at pege på den tætte sammenhæng mellem forsøget på at styre og en
stigning i kompleksiteten i de organisationer, der skal styres. Dette fænomen,
kalder hun for, støjende styring.
”En central dynamik i kommunernes styring af folkeskolen har været at
gøre flere og flere elementer til noget,
der kalder på ledelse. Over årene er alt
det, som før kunne tages for givet, blevet gjort kontingent og dermed til noget, der kalder på beslutninger og strategi. En central dynamik i styringen er
at give skolerne blik for, at valg ikke er
selvfølgelige og naturlige, men fordrer
strategisk ledelse”.
Øgede forventninger
Lige nu befinder folkeskolen sig midt i
store reformprocesser. Det er på flere
måder kulminationen af den udvikling,
der blev indledt med decentraliseringen af beslutningskompetencen fra stat
kommune til skole i 1990, men der
kan også trækkes tråde længere tilbage
i historien.
Allerede i 50’erne og 60’erne øgedes forventningerne til skoleinspektørernes evne til at administrere og lede
da de større centralskoler blev bygget.
”Skoleinspektørerne skulle overskue
mere, men de var stadig ledere af en
institution. Det skiftede med decentraliseringen, da de nu blev benævnt
”skoleledere”, og hvor de skulle lede
en organisation, med alt hvad det involverer af komplekse spændinger mellem politik, økonomi og pædagogik”,
siger Justine Grønbæk Pors.

Op gennem 1970’erne og 80’erne
lå det økonomiske og planlægningsmæssige ansvar hos kommunerne. Efter den store kommunalreform i 1970
arbejdede kommunerne for at placere
skolerne i det kommunale hierarki og
dermed placere kommunalforvaltningen som det centrum, hvorfra folkeskolen skulle planlægges og styres.
I 70’erne handlede det at styre folkeskolen for kommunerne primært om at
fremskrive behov for klasser, klasseværelser, faglokaler og elevernes transport
til skole, beregne det ideelle antal,
størrelse og beliggenhed af skoler og
så nedlægge, sammenlægge og bygge
skoler i forhold til disse beregninger.
Fra slutningen af 1980’erne begynder kommunerne at få øjnene op for, at
de kan styre mere effektivt, hvis de lader skolerne blive selvstyrende. Og dermed udvikles den lederfigur, som vi
kender i dag.
”På ny blev skolelederne pålagt flere opgaver. De skulle bl.a. administrere
budgetter. Være med til at profilere
skolerne og blive bedre til at inddrage
skolebestyrelserne”. Og en nok så central diskussion blev meget tydelig,
nemlig hvordan skolelederne kunne
træde i karakter som ledere ved at lægge afstand til lærerprofessionen.
”I slutningen af 80’erne var skolernes nye selvstyre betinget af, at skolen
satte spørgsmålstegn ved en identitet
baseret på en tæt kobling til lærerprofessionen og til Danmarks Lærerforening. Folkeskolen kunne ikke længere
hvile i sikker overbevisning om, at lærerne var skolens naturlige kerne. Ledelse kom til at handle om, at problemer og løsninger blev belyst fra flere
sider. Og med styrkelsen af forældreindflydelse via skolebestyrelserne, skulle skolen ikke kun være lærernes skole,
men også forældrenes skole”.
Kommunens mand eller kvinde
Decentralisering er ifølge Justine Grønbæk Pors alt andet end et nulsumsspil,
hvor kommunerne holder op med at styre, når nu man flytter beslutningskompetence ud i velfærdsorganisationerne.
Tværtimod kan decentraliseringsreformer accelerere kommunernes styring.
”Jo mere lokal ledelse man ønsker,
jo mere interesserer man sig fra centralt
hold for at have og snor i og bruge den-

ne ledelse”. Således har opgøret med
arbejdstidsreglerne i foråret 2013 en
historik, der går helt tilbage til 70’erne.
Allerede her så kommunerne lærernes arbejdstidsregler som en barriere for effektiv
kommunal planlægning af skolevæsenerne. Og med decentraliseringen i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne blev
arbejdstidsreglerne udpeget som noget,
der minimerede ledernes muligheder for
at lede.
”Man ville gerne have stærk lokal ledelse, men det blev mere og mere klart,
at ledernes ledelsesrum var begrænset af
lærernes arbejdstidsregler”, siger Justine
Grønbæk Pors.
På samme måde blev forbindelsen
mellem den stærke lokale ledelse og central styring mere markant. Og at forstå
denne udvikling handler ikke kun om at
nærstudere den seneste reform, men
også om at se den i lyset af de sidste årtiers revolution af den måde, folkeskolen
styres og ledes.
”Efterspørgslen på stærkere lokal skoleledelse hænger tæt sammen med den
kommunale og nationale styring af folkeskolen. At skabe stærke lokale skoleledere
handler også om at optimere den kommunale styring. Det er der ikke nødvendigvis
noget galt med. Men det komplicerer også,
hvad mere og bedre ledelse kan være”.
”Efterspørgslen på en stærk leder er
altid en dobbeltefterspørgsel på stærk
lokal og kommunal ledelse. Nogle gange
er de to hensyn i harmoni. Og nogle gange
er de ikke. En skole og en kommune ser
ikke altid ens på, hvad en god beslutning
er. Det bliver i stigende grad en udfordring
for skolelederne, at de forpligtes på at in-
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skolen 200 år

»Det kunne være sjovt at få besøg af en
overlærer fra 1920 og høre, hvad han ville
sige om folkeskolen i dag.«
{ Justine Grønbæk Pors, Phd., CBS }

ternalisere konflikter mellem det lokale
og det kommunale. Det bliver skoleledernes ansvar at omskabe konflikter mellem
skole og kommune til strategiske anledninger og udvikling”.
I løbet af de sidste knap 25 år har
kommunerne radikalt accelereret deres
ambitioner om at styre folkeskolen, og
hele imperativet om en stærk skoleleder er blevet opfundet. Denne udvikling er en grundlæggende omskabelse,
ikke blot af spillereglerne for relationerne mellem folkeskole og kommune,
men også af forholdet mellem folkeskole og læring, folkeskole og lærerprofession samt folkeskole og samfund.
Muligheder og umuligheder
I forbindelse med sin phd. afhandling
og nye bog, undersøgte Justine Grønbæk Pors skoleledelse i fire kommuner.
Folkeskolen er i dag ifølge forskeren
spændt ud mellem modsatrettede krav
om forudsigelighed og orden på den ene
side og genopfindelse og skabelse af
endnu ukendte muligheder på den anden. Dermed bliver det en af lederens

største opgaver at omskabe styringens
umuligheder og logiske modsætninger
til innovation og muligheder.
”Vi stiller store krav til skolelederne. Der er store forventninger til, at
bedre ledelse skaber en bedre skole,
men der er mange mellemregninger
for, at det skal kunne lykkes”.
Justine Grønbæk Pors argumenterer i sin bog for, at mens kommunernes primære hensyn i 70’erne og i
begyndelsen af 80’erne var at sikre
en rationel og omkostningseffektiv
planlægning, opererer de i dag med
mange forskellige opfattelser af, hvad
en folkeskole er og bør være.
”Men jeg hævder ikke, at pædagogik udelukkende er reduceret til et
økonomisk redskab, og at elever derfor bliver set som en simpel vare.
Tværtimod. Ministerium og kommuner styrer i dag folkeskolen med en
større variation af pædagogiske begreber og større sensitivitet over for læring som komplekse processer end
nogensinde før”.

DERE PÅ }

LE
{ MØD DE ANDRE SKOLE
Skolelederforeningen
facebook.com/

OG DELTAG I DEBATTEN
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fakta
Hurraaaa!!
Lige præcis den 29. juli 1814,
underskrev Kong Frederik d.
6. den række skolelove, som
sikrede alle danske børn ret
til undervisning.
Så formelt set var det lige
den dato, at folkeskolen
kunne fejre sin store runde
200 års fødselsdag. Og det
blev da også fejret ved en
højtidelighed på dagen.
Men da det jo var midt i
sommerferien, er de mange
fester og aktiviteter som
bekendt sted i efteråret.
Følg med i skolejubilæet her:
www.skole200.dk.

URO I KLASSEN?
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FÅ HJÆLP FRA STØJ TIL STILHED

GRATIS
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SE VORES
EFFEKTIVE LØSNINGER
PÅ ALPHA-AKUSTIK.DK
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•

ustiktjek
Få et gratis ak
rbejdsro i
og tilbud på a
rger også
klassen. Vi sø
.
for montagen

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. oktober.

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
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LÆNGERE
EVA har udgivet et katalog, hvor skoler og kommuner kan hente inspiration til arbejdet at tilbyde
understøttende og varieret undervisning.
Der er eksempler på projekter og indsatser, som
skoler har gennemført inden for syv temaer:
› Varieret og anvendelsesorienteret undervisning
› Samarbejdet med eksterne – den åbne skole
› Samarbejdet mellem lærere og pædagoger
› Motion og bevægelse
› Musik i skoledagen
› Lektiecafé og faglig fordybelse
› Valgfag

Syvende
og sidst
DLF har lanceret et nyt oplæg
med deres bud på god skoleledelse,
der falder inden for kategorierne:
› Nærværende skoleledelse
› Værdibaseret skoleledelse
› Åbenhed i skoleledelse
› Teambaseret skoleledelse
› Skoleledelse og arbejdsglæde
› Resultatfokuseret skoleledelse
› Ledelse og personligt lederskab
Til debat præsenteres dette mulige
dilemma: Skal skoleledelse udvikle
sig i retning af strammere administrativ styring, eller skal skoleledelse gå i en mere pædagogisk retning med stærkere ledelsesfokus
på det, der sker i undervisningen?
Der opstilles også fire målsætninger for god skoleledelse.
Oplægget er udarbejdet i samarbejde med bl.a. tidligere Irmadirektør Alfred Josefsen.
Læs oplægget på hjemmesiden

Hent kataloget ‹Inspiration til arbejdet med skolereformen – de første erfaringer med en længere og
mere varieret skoledag› på www.eva.dk.

Arbejde
Et forskningsstudie gennemført af
Stockholms Universitet viser, at de
svenske skoleledere gennemsnitligt
arbejder 47 timer om ugen.
En stor majoritet føler, at de har
et ’grænseløst arbejde’, hvor arbejde
og fritid er smeltet sammen og kun
en lille minoritet føler sig i balance.
Sveriges Skollederförbund vil nu
konfrontere politikere og forvaltninger for at finde løsninger på skoleledernes arbejdssituation..
Kilde: Skolledaren 3/14
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Master
Fra 2017 bliver læreruddannelsen i Norge femårig,
forskningsbaseret og afsluttes med en opgave på masterniveau. Det er Højre-Frp
regeringen, der gennemfører
ændringen.
I Finland har man haft
en lignende læreruddannelse
siden 1974.

BERNER SENNEN
stor-større-størst, avancér til en Sankt
Bernhardshund. Venlig og social, men
kan også være livlig, vagtsom og beskytter gerne. Fælder noget og savler
lidt. Skolehund?
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overenskomst

{ tekst: Peter Cort / illustration: Mediegruppen }

HOT OR NOT

Det var en hot sommer, og nu fyres der op under OK-forhandlingerne om bl.a. undervisningsledernes overenskomstfornyelse, hvor parternes mødes i efteråret og til vinter

S

om optakt til opstilling
af krav til OK-forhandlingerne har foreningen
afholdt en række regionale medlemsmøder.
Der har været møder
i Herning, Aarhus, Kolding, Aalborg,
Odense, Næstved, København og Hillerød. Størst fremmøde var i Herning,
hvor ca. 30 skoleledere deltog. Konsulenter fra foreningen samt enten Claus
Hjortdal og Jørgen Mandrup deltog på
møderne, hvor der var lagt op til medlemsdebat.
Møderne var alle steder præget af
god stemning og engageret debat om
ledernes løn- og arbejdsvilkår.
Medlemmerne drøftede OK’15 ud
fra de 4 temaer Skolelederforeningens
hovedbestyrelse på forhånd havde fastsat. De 4 temaer var:
› Løn for ansvaret
› Ansættelsesvilkårene skal afspejle
kompleksiteten i arbejdsopgaverne
› Sikring af ledelseskraft og kapacitetsopbygning
› Tydelig overenskomstafgrænsning
Drøftelserne havde fokus på, hvordan vi
kunne sikre lønfremgang med de mekanismer, vi allerede kender, men også
lønfremgang som konsekvens af øgede
opgaver og ansvar i forbindelse med
skolereformen og arbejdstidsaftalen.
Det overordnede indtryk
Det var meget tydeligt, at skolelederne
lige nu har haft voldsomt travlt og har
haft det siden lockouten i 2013. Men
også en spirende optimisme omkring,
at skolerne kommer på plads med de
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overordnede rammer ved skolestart
2014. Mange skoleledere var dog bekymrede for arbejdsbyrden/uvisheden
om arbejdsbyrden, når skoleåret 14/15
skulle i drift.
Der var også en stor bekymring for,
om der er tilstrækkelig ledelseskapacitet til at løfte opgaven med de mange
forventninger, der er til ledelsen.
Alle steder pegede medlemmerne
på, at skolelederne får en stadig mere
central rolle, f.eks. med implementering af den nye skolereform, og medlemmerne har skarp fokus på overenskomstforholdene.

Skolelederforeningens hovedbestyrelse behandler på deres møde i august
det første udkast til krav ovenpå medlemsmøderne og på LC Lederforums
møde i starten af september bliver
kravene endeligt koordineret inden
de fremsendes til Lærernes Centralorganisation, som er den overordnede
forhandlingsorganisation, der forhandler skoleledernes overenskomst.
Kravene oversendes til arbejdsgiverne sidst på året og de reelle forhandlinger starter først i 2015.

TIDSPLAN FOR OK’15 FORHANDLINGERNE
Feb-marts 2014

Lokale generalforsamlinger i Skolelederforeningen

27. marts 2014

Repræsentantskabsmøde i Skolelederforeningen

Maj-juni 2014

Regionale medlemsmøder i Skolelederforeningen om OK’15

12. juni 2014

Hovedbestyrelsesmøde i Skolelederforeningen om OK’15
opsamling på medlemsmøder og foreløbig kravsliste

17. juni 2014

LC-Lederforum – møde i forretningsudvalget
Foreløbig kravopstilling – aftale om den fortsatte proces

August 2014

Formandsmøde og Hovedbestyrelsesmøde i
Skolelederforeningen om den endelige kravsopstilling

29. august 2014

Ledergrupperne i LC fremsender OK-krav til behandling i
LC-Lederforum

September 2014

LC-Lederforums forretningsudvalg fastsætter kravene til
OK-2015

September 2014

LC-lederforums krav til OK’15 fremsendes til LC for videre
behandling og koordinering

Slut 2014-start 2015

Forhandlinger starter op

1. april 2015

Ny overenskomst træder i kraft

Folkeskolereformen 2014 – kom godt i gang
KMD Education er en digital læringsplatform for både lærere og
elever. Den understøtter den nye folkeskolereform på en række
punkter:
_målstyret undervisning og læring
_undervisningsdifferentiering
_teamsamarbejde og videndeling
_øget brug af it i undervisningen
_ro og klasseledelse

Klik ind på kmd.dk/at-arbejde-med-KMD-Education. Her kan du
se og høre mere om lærere og elevers erfaring med KMD Education.
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et lille tip

{ tekst: Nils Danielsen / foto: Colourbox }

SÅ GODT
SOM NYT

gt samarbejde mellem
Hvordan skabe et ligeværdi
rdan bliver teoretisk
lærere og pædagoger, hvo
vens praktiske virkeligundervisning en del af ele
støttet undervisning?
hed, hvordan tilbyde under

S

varet på ovenstående
kunne fx være at etablere et: Genbrugsværksted.
Og her tilbyder jeg en
erfaring fra et succesfuldt projekt, vi havde
på Stavnsholtskolen, til frit genbrug…
Opskriften: Det kræver et lokale enten på skolen eller på SFO’en indrettet
med høvlbænke, arbejdsborde, vask og
værktøj mv. Skolens forældre leverer
med glæde de genstande, de tidligere
kørte til genbrugsstationen, men som
nu får forlænget livet som en del af
deres børns undervisning.
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Til at bestyre Genbrugsværkstedet
vælger du i samarbejde med SFO-lederen en til to pædagoger (gerne med en
håndværksmæssig uddannelse i rygsækken) til at stå i spidsen for Genbrugsværkstedet.
Genbrugsværkstedet fornemste opgave er at indgå i undervisningsforløb,
hvor et fagligt tema belyses med teori i
klassen og praktisk arbejde i Genbrugsværkstedet. Den form for undervisning
kaldte vi for: Samkøring.
Et emne ”Arbejde” i en første klasse,
hvor eleverne bl.a. sorterede søm i små
plasticposer med lukke med henholdsvis
30, 40 og 50 i hver, slog såvel begreberne ”Større og mindre end” som 10-overgangen fast med syvtommersøm.
Lysestøbning (man må godt svine på
et Genbrugsværksted) og reparation af
trælegetøj (værkstedet har det nødvendige værktøj og maling) var elementer i emnet ”Gamle dage”.
På mellemtrinnet blev det obligatoriske emne ”Færdselslære” i
høj grad nærværende i og med
egen cykel blev omdrejningspunkt for emnets mange
aspekter.
Hos skolens ældste elever arbejdede en 9. kl. med ”Litteratur
og kunstforståelse”. Kunstværkerne blev til i Genbrugsværkstedet
og handlede om kærlighed,
generationer, liv og død,
virkelighedsflugt og det
at være anderledes.
Tre 8. klasser samarbejdede om emnet ”Ulande”, hvor delemnet
”primitiv U-landsteknik”
blev belyst ved fremstilling af en bildækpumpe og et solvarmekøleskab.

I en 9. klasse var emnet energi på
programmet. En gruppe, der fx arbejdede med vandkraft, konstruerede ved
hjælp af materialer fra Genbrugsværkstedet et fungerende vandkraftværk.
En anden gruppe, der arbejdede
med atomkraft, måtte nøjes med at
lave en model af et A-kraftværk med
remedier fra et TV og et køleskab, der
illuderede atomkraftværkets reaktor ved
gruppens fremlægning og gennemgang
af processerne i et A-kraftværk.
Et samkøringsforløb inddrager typisk
en klasse, en lærer, pædagogen på
Genbrugsværkstedet, et klasselokale
og Genbrugsværkstedet.
Genbrugsværkstedet kan hurtig vise
sig at tiltrække elever i frikvarterer og
før og efter skoletid. Her er tale om elever, der bliver tiltrukket af et anderledes rum, atmosfære og en pædagog
med hænderne skruet rigtigt på. Vi
kaldte disse elever fritidselever og
blandt dem vil også være elever, der
er godt kendt som at have visse problemer med skolens faste rammer.
Folkeskolen er generelt berygtet for
at være mere til piger end drenge. Genbrugsværkstedet er et lod i den vægtskål, der gør skolen mere drengevenlig
og undervisningen mere varieret.
Man kan sige, at med Genbrugsværkstedet klæber den teoretiske undervisning sig til den praktiske virkelighed,
samtidig med at eleverne med Genbrugsværkstedet inddraget klæber mindre til stolene i klasseværelset. Begge
dele trækker den rigtige retning.
Nils Danielsen er tidl. skoleleder
på Rosenlundskolen i Ballerup 19852012, viceskoleinspektør 1973-1985
på Stavnsholtskolen, for mere information, skriv til nedanielsen@gmail.com.
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2 nye bøger

Ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på tlf. 7025 1008.
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Bøger til
anmeldelse
Arbejdslivets skyggesider
Niels Christian Mossfeldt
Nickelsen (red.)
Moderne arbejdsliv

Skoleledelse i forandring
Line Arnmark og Dorthe Junge
Gyldendal Public
280 sider, 300 kr.

Forhåbentlig får mange skoleledere tid til og mulighed for at læse denne bog,
reflektere over egen ledergerning og lade sig inspirere til nye tiltag og nye vinkler på praksis.
Det er ikke nogen ny og ukendt læst, denne bog er skåret over: To dygtige og
erfarne skolefolk kobler teori og praksis på en let læst, men samtidig fagligt
funderet, direkte anvendelig måde. Det er set før og har også tidligere medført
rosende ord fra undertegnede.
Der er imidlertid to årsager til, at denne bog ikke blot kan karakteriseres
som ”endnu en i rækken”. Den ene er bogens åbenlyse aktualitet, idet den
adresserer de af skolereformen afledte udfordringer for ledelsen med talrige
konkrete eksempler på handlinger. Den anden årsag er Steen Hildebrandts indledende kommentar.
Hvor er det rigtig set af de to forfattere at indlede bogen med professorens betragtninger om, hvad baggrunden for reformen er, hvad den er udtryk for – og ikke
mindst, hvordan han opfatter det politiske arbejde med reformen. Man kan være
enig eller uenig med Hildebrandt, men han sætter her fokus på en af de store udfordringer for folkeskolen og hermed skoleledelserne – på den ene side embedsmandens loyalitet over for politiske beslutninger, den anden side skolelederens professionelle viden om, hvordan skolens læringsmiljø kan og skal udvikles.
Forfatterne fører os igennem skoleledelsens mange opgaver og giver inspiration til nye veje bl.a. ved at hellige de sidste 24 sider af bogen til diverse værktøjer, som frit kan kopieres og tilpasses brug på egen skole. Bogen henvender
sig både til erfarne skoleledere og nye skoleledere, og der er som sagt masser
af inspiration at hente, uanset hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på.
Dorrit Bamberger
Konsulent
Skolelederforeningen
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Pædagogiske linjer, uddannelse
af den reﬂekterende praktiker
Tiltag til en ny udformning
af undervisning 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
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
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Den gode, den onde og den engagerede
1000 år med den danske lærer
Keld Grinder-Hansen
Muusmann Forlag

Bæredygtig skoleledelse

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

Andy Hargreaves og Dean Fink
Oversat af Steen Fiil Christensen
Forlaget Klim
289 sider, 299 kr.

Denne bog er anbefalelsesværdig – køb den og bliv klog på din nuværende og
kommende ledelse. Hvad vil du som leder – sætte personlige aftryk eller gøre en
god skole bedre og overlade æren til dine efterfølgere?
For enhver udvikling tager tid, og skolens opgave er alt for kompleks til, at
den kan forbedres markant på kort tid – og slet ikke på 4 år, som ofte er en afgørende tidsstørrelse for skolens ejere – kommunerne og de lokale politikere for
slet at tale om Folketinget og politikerne dér.
Bogen er som sådan lettilgængelig og hurtigt læst. Den kan læses i sammenhæng – eller i passende dele. Den er bygget op om 7 enkle principper:
›
›
›
›

Dybde – læring og identitet. Bæredygtig ledelse gør en forskel
Længde – vedholdenhed og efterfølgelse. Bæredygtig ledelse holder
Bredde – udbredelse, ikke uddelegering. Bæredygtig ledelse breder sig
Retfærdighed – andre og os selv. Bæredygtig ledelse skader ikke, men forbedrer aktivt det omgivende miljø
› Mangfoldighed – kompleksitet og sammenhæng. Bæredygtig ledelse fremmer
sammenhængende mangfoldighed
› Ressourcestyrke – tilbageholdenhed og styrke. Bæredygtig ledelse udvikler og
udpiner ikke materielle og menneskelige ressourcer
› Bevarelse – historie og arv. Bæredygtig ledelse ærer og lærer af det bedste fra
fortiden for at skabe en endnu bedre fremtid.
De to forfattere har en lang og god erfaring fra skoleverdenen primært i England
og Canada. Herfra stammer mange af deres studier, som lægger til grund for deres bog. Endvidere hentes også viden andre dele af verden.
Til tider rystende læsning. Og overførselsværdien til Danmark og de nordiske
lande er bestemt til at få øje på.
Forfatterne definerer bæredygtig skoleledelse sådan: ”En bæredygtig ledelse
og forbedring inden for uddannelsesområdet bevarer og udvikler en dybtgående
læring til alle, som dækker bredt og er vedvarende på en måde, som ikke skader
andre omkring os, men faktisk skaber for disse, nu og i fremtiden”.
Bogen har originaltitlen Sustainable Leadership. Den er forsynet med relevante noter og kildehenvisninger. Den er også underbygget i sine konklusioner
med fortællinger/cases fra det virkelige skolelederliv.
Bogen udkom på engelsk i 2006 og er stadig relevant, for omend enkelte
eksempler fra Ontario er historiske, har man stadig denne delstats tigerspring
in mente! Køb den nu og bliv rystet på den gode måde!
Knud Nordentoft
Skoleleder
Søgårdsskolen
Gentofte
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Kvalitetsudvikling af differentieret
undervisning
Om forbedring af undervisning for børn
og unge med særlige behov
Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen (red.)
Klim
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
Arbejdsglad
Sådan skaber du bedre resultater med
glade medarbejdere
Thomas Milsted
Gyldendal Business
Bedre læring for alle elever
Pædagogik til tiden
Thomas Nordahl (red.)
Klim

Få Danmarks

højeste
rente
på din lønkonto
Som medlem af Skolelederforeningen kan du få
en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en
bundsolid bank, som har fokus på dig og de ting, som
du synes er vigtige.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på
din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.
For at få den høje rente skal du være medlem af Skolelederforeningen, have afsluttet din uddannelse – og du skal samle
hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit
realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet
om. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter
og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til
den samlede pakke.

SåDan Får Du 5%
på Din lønkonto
ring:

Ring til os på 3378 1930

online: Gå på lsb.dk/dlf og vælg
’book møde’. Så kontakter
vi dig, så du kan få mere at
vide om, hvad det betyder
at få Danmarks højeste
rente på din lønkonto.

Rentesatserne er variable og gældende pr. 21. januar 2013.
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stilling

Humlehøj Skolen søger afdelingsledere
... der skal være med til at sikre, at Humlehøj-Skolen fortsætter sin udvikling
som en skole med sundhed og bevægelse som vigtige læringsparametre
Vi søger to afdelingsledere, hvor den ene stilling
bliver med souschef-funktion.

smittende humør, der er i stand til at delegere og
skabe tydelige rammer for opgaver og organisation.

Den ene stilling vil dække ansvaret for indskoling,
SFO og klub. Den anden stilling vil dække ansvaret
for mellemtrinnet og/eller overbygningen.

Kan du se dig selv som afdelingsleder på Humlehøj-Skolen, vil vi gerne have din ansøgning senest
15. september 2014. I ansøgningen må du gerne
uddybe hvordan du tænker, at dine kompetencer kan
bidrage til, at vi indfrier skolereformens målsætning
om styrkelse af den enkelte elevs læring, fagligt
såvel som socialt.

For begge stillinger gælder, at du skal være med til
at sikre den løbende dialog og evaluering med personalet omkring elevernes udbytte af undervisningen.
Ligeledes vil et indsatsområde som leder være at
udvikle brugen af digitale læremidler.
Herudover består opgaven i styring af økonomi og
planlægning i samarbejde med sekretariatet. Ligesom det vil være dig, der sikrer de daglige rammer
for driften, herunder kendskab til TRIO, skemalægning m.v.
Pædagogisk vil du blive ansvarlig for en styrkelse af
kvaliteten og udviklingen på områderne inklusion,
klasseledelse, idrætslinje, linjeudvikling i overbygningen og ikke mindst sikre et styrket samarbejde og
samspil på tværs af de forskellige personalegrupper.
Som personaleleder er det vigtigt, at du ved hvad
det vil sige at fremstå synligt og tydeligt i de daglige
rammer.
Du kan have mange tilgange til at søge en af de to
stillinger, vigtigt er blot, at du formår at vise det
engagement og den respekt der er for en kultur,
der arbejder med at udvikle et stærkt miljø omkring
sundhed og bevægelse i elevens læring.
Som person er du god til at motivere og inddrage
folk. Du er en udadvendt person med et naturligt

Som profilskole med fokus på
sundhed og bevægelse i hverdagen har Humlehøj-Skolen en
ambition om at blive inspiration
for børn i bevægelse på skoler
med sundhed som udvikling. For
overbygningen har vi etableret
en idrætslinje, som følger op på
vores målsætning om sundhed
og bevægelse.
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Skolen har en medarbejder stab,
der har formået at skabe et flerkulturelt miljø, hvor læring tager
afsæt i børnenes forudsætninger. Skolen er del af den landsdækkende indsats ’To-Sprogs
Task force’. Herigennem er
lærerstaben blevet styrket med
relevant viden om, hvordan man
mest kvalificeret underviser i

Stillingen forventes besat med tiltrædelse den
1. november. Løn iht. gældende lønaftale.
Send din ansøgning via Ofir mærket ”Afdelingsleder, Humlehøj-Skolen”. Skriv gerne hvilken af de to
stillinger du er interesseret i.
1. samtalerunde finder sted 23. september. Der
anvendes test til samtalen.
Yderligere information om Humlehøj-Skolen finder du
på vores hjemmeside
www.humlehoj-skolen.skoleintra.dk. Du er også
velkommen til at besøge os, eller kontakte skoleleder
Frands Christensen, 88 72 43 77.

Stråbjergvej 3
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 43 77
Humlehoj-skolen@sonderborg.dk

klasser med elever af forskellig
kulturel baggrund, og hvor
dansk ikke er modersmålet.
Som skole arbejder vi på at
fastholde det høje niveau, vores
engagerede og kompetente
medarbejderstab har skabt med
krav til både social såvel som
faglig udvikling til eleverne –

uagtet deres baggrund. Som
støtte og kvalitetssikring er der
ligeledes en socialmedarbejder
ansat direkte på skolen.
Humlehøj-Skolen er et sted, hvor
man kærer sig om hinanden,
elever såvel som ansatte.

artikel
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Til pædagoger og lærere i indskolingen

PROFESSIONEL SPARRING

Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har
indsigt i og/eller mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder.
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og
få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER

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

HURTIG
KONTAKT
Brug ved alle henven
delser venligst:
• Hovedtelefonen: 702
5 1008 eller
• Hovedmailen:
skolelederne@skolelede
rne.org

SEKRETARIATET ER ÅBENT

7025 1008

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

POLITIKERE OG PERSONALE

www.motorikcenter.dk

Læs mere om

Ny Nordisk Skole
på

Politisk ledelse
Formand Claus Hjortdal
clhj@skolelederne.org

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

Næstformand
Jørgen Mandrup Nielsen
jpmn@skolelederne.org

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

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org

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

Kommunikationschef
Michael Diepeveen
midi@skolelederne.org

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger
dbam@skolelederne.org

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht
mali@skolelederne.org

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov
sote@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker
cava@skolelederne.org

Administration
Sekretær Charlotte Dilling
cd@skolelederne.org

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

Studentermedhjælp
Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov
pobo@skolelederne.org

Studentermedhjælp
Julie Petersen
jupe@skolelederne.org

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

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

nynordiskskole.dk
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{ tekst: Helle Kjærulf / foto: privat }
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e seneste år har Brian
Venneberg som souschef på Absalons Skole i Roskilde siddet i
position to, som han
kalder det. Nu har han
fået mulighed for at sætte sig for enden
af bordet som skoleleder på Munkekærskolen i Solrød. Så han kan realisere alle
de tanker, han har om, hvordan man udvikler en skole. Og ikke mindst at være
med til at starte skolereformen op.
Med sig har han en værktøjskasse,
der blandt andet indeholder stor viden
om, hvad der virker i læring. Samtidig
har Brian Venneberg stor erfaring med
talentpleje og den digitale tilgang til
undervisning.
”De valgte mig for at sætte spark i
udviklingen, og det er noget af det, jeg
kan. Gå ind og forstyrre, starte en proces og følge den til dørs. De har ikke
ønsket en driftsmand, der bare kørte
skolen videre, som den har gjort de seneste ti år”, siger Brian Venneberg.
Viden om den digitale tilgang til undervisning stammer blandt andet fra
hans firma, hvor han som konsulent for
skoler og virksomheder har hjulpet med
at implementere digitale arbejdsgange
og udvikle digital læring i skoler. Firmaet, som han har kørt ved siden af sine
skolejob, regner han for øvrigt med at
lukke ned i forbindelse med det nye job.

Brian Venneberg, 39 år,
skoleleder på Munkekærskolen, Solrød

På Absalons Skole har man i sekssyv år sammen med professionshøjskolerne og universiteter forsket i, hvad
god læring er.
”Vi var del af den nationale talentpleje, og det stod jeg for. Skolen har forskellige talenthold i 7.-9. klasse, der får
undervisning andre steder end skolen
for at pleje deres talent,” forklarer han.
”Ligesom man forestiller sig et fodboldhold, når man udtager spillere til
talentholdet under landsholdstræning,
er man i skoleverdenen begyndt at arbejde med talentfulde elever”.
Han pointerer: ”Vi ved jo, at hvis vi
ikke giver de dygtige elever udfordringer, kan de blive nogle af dem, som vi
skal ofre masser af penge på i inklusionen. Risikoen er, at de bliver demotiverede i deres skoletilgang. Der sidder
masser af elever, som er svære at håndtere for folkeskolen, men reelt set sidder
de måske bare og keder sig, fordi de
ikke bliver udfordret. Derudover kan de
blive dygtigere, end de ellers ville, og
det har vi brug for, at de bliver”.
Brian Venneberg har 15 års erfaring
fra skoleverdenen. Og efter syv år som
souschef og et diplom i ledelse i hus
fik han lyst til at komme ud på dybere
vand som leder.
Det sidste års tid har han for alvor
kigget efter nyt job. Jobbet på Munkekærskolen var interessant på grund af sin

»De valgte mig for at sætte spark i udviklingen, og
det er noget af det, jeg kan.«
{ Brian Venneberg, skoleleder, Solrød }

størrelse, 850 elever, sin beliggenhed og
fordi den præsterer forholdsvis gode resultater. Desuden er Solrød en meget decentral kommune, stort set uden forvaltningsniveau, så man er tæt på beslutningerne, fortæller Brian Venneberg.
”Og det er en kommune med en god
tilgang til den nye arbejdstidsaftale for
lærerne. Man forventer, at lærerne er
der, når det giver mening”, siger han.
Den nye skoleleder forventer naturligvis udfordringer.
”Ikke mindst hvordan forstår vi hinanden i forhold til reformarbejdet. Jeg
har jo ikke været med til at sætte reformen på skinner. Jeg kommer ind som
en hund i et spil kegler uden at vide,
hvor de er i processen. Og de har gjort
det ud fra en kulturforståelse, som jeg
endnu ikke har. Det kræver, at jeg stikker fingeren i jorden og lærer skolen og
kulturen at kende og undgår at trykke
for hårdt på speederen i begyndelsen”.
Hans konkrete planer er blandt andet at sætte talentprojekter i søen.
”Det har skolen ikke, og jeg forventer klart, vi skal have gang i talentpleje. Skolen præsterer i forvejen godt, og
jeg har forventninger om, at vi skal se
på, hvordan løfter vi et resultat fra at
være godt til at blive bedre. Samtidig
er det vigtigt, at vi ikke bare er en folkeskole-ø, men en del af det omkringliggende samfund”.
Munkekærskolen har 850 elever, 81
lærere og 26 pædagoger, og ligger i
Solrød Kommune i et villakvarter. Skoleledelsen består ud over skolelederen af
en viceskoleleder, en afdelingsleder, en
sekretariatsleder og en SFO-leder.

SÅDAN
KOMMER
I VIDERE
med folkeskolereformen
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisning og læring på nye måder
Eleven som producent af viden
Faglig forandring
Samarbejde mellem hjem og skole
Kreativitet og æstetiske processer
Bevægelse i skolen
Tværprofessionelt samarbejde
Ledelse med følgeskab

Kontakt Kirsten Skaastrup, chefkonsulent
7266 5272 / kska@ucsyd.dk

Læs mere på ucsyd.dk/folkeskolereform

Al henvendelse til: Skolelederforeningen, Snaregade 10 A, 1205 København K

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.

”Det at mødes om
mad og måltider
bidrager til at
styrke fællesskabet i klassen.”
– Deltagende lærer
på pilotlejrskolen

6-7.
KLASSE

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 samarbejde med elever og lærere.

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

læs mere og tilmeld din klasse

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

