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leder

VI TAGER ANSVARET
På det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde fi k jeg æren at blive Skolelederfor-
eningens nye formand. Det lå lidt i kortene efter seks år som næstformand, og jeg 
gik jo også efter posten. Ikke desto mindre er jeg særdeles glad og stolt over, at 
det blev mig, der sammen med vores nye næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
og den nye hovedbestyrelse skal lede foreningen videre.

Der er som bekendt nok af opgaver foran os. Først og fremmest skal vores for-
ening gøre alt vi overhovedet kan for at støtte lederne i at få ført folkeskolen godt 
ind i og gennem reformen. Det bliver i samarbejde med ministerierne, KL og alle 
organisationerne omkring folkeskolen, der vil samarbejde, så vi kan sikre, at refor-
men bliver implementeret på en ordentlig måde og med succes.

Den største opgave, vi står overfor er den store kulturændring for skole, medar-
bejdere og ledere. Lærerarbejdstid, udvidet skoledag, tilstedeværelse, digitalisering 
samt opgaven med inklusion presser sig på. Hvis ikke det har været klart, at leder-
rollen er ved at ændre sig i omfang og indhold, så står det knivskarpt nu. Samtidig 
fordrer en vellykket implementering dialog, dialog og dialog!

På repræsentantskabsmødet kom det frem, at vores arbejdsbetingelser mange 
steder ikke er tilfredsstillende. Mildest talt. Det er derfor også vores opgave lokalt 
og centralt og ikke mindst i forbindelse med de kommende overenskomstforhand-
linger at få gjort det klart, at vi som skoleledere kun kan udføre vores mange opga-
ver i de kommende år, hvis vi har rimelige vilkår. 

Når samfundet og skolen i den grad reformeres, kan vi som fagforening ikke 
bare fortsætte, som vi plejer. Det vil vi heller ikke. Vi er fl ere, der er valgt på, at 
den udvikling, der afgørende ændrer vores rolle og ansvarsområde som ledere, 
skal matches af en forening, der markerer sig mere tydeligt, åbner sig mere over 
for medlemmerne og organiserer sig mere nutidigt.

Den nye hovedbestyrelse har netop været på et visionsseminar for at lægge spo-
rene for det kommende arbejde. Der var særdeles god energi, og overskriften på 
arbejdet er: Ledelse af folkeskolens reform. Vi vil arbejde med temaer som skole-
lederrollen, netværksorganisation, synlighed og eksistens. Vores klare mål er: Vi 
tager ansvaret for skolens udvikling.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

tager ansvaret for skolens udvikling.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

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

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

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

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

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

Se meget mere på 
www.cooperativelearning.dk
  

Klasseledelse  
og struktur  
i undervisningen

Ny start med skolereformen

Undervisning med samarbejdsstrukturerCooperative Learning

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

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

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

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

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

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

C
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Spencer Kagan
Jette Stenlev

46 strukturer 
til alle skolens fag

Undervisning med samarbejdsstrukturer

978-87-7988-636-0

om_9788779886360.indd   1 7/21/11   1:45 PM
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lederevnerne og   { tekst: Kay Flinkter / foto: Lars H. Laursen }

   LEDERE HAR 
IKKE BRUG FOR 
 RYGKLAPPERE

Pia Olsen Dyhr har overtaget et SF i frit fald. Men selv om folkesocia

listerne voldbløder, tror hun, at hendes lederevner holder til det lange 

seje træk, der igen skal bringe SF på sporet, og at hendes politiske 

håndværk vil give indflydelse. På trods af magre meningsmålinger er 

hun parat til at gå i regering igen, når lejligheden byder sig.
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det lange seje træk
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 RYGKLAPPERE



  nummer 03 / april 20148

lederevnerne og 

 F 
 
 
 
 

orårssolen bager. SF koger. 
Pia Olsen Dyhr bliver ristet. 
Men hun kan tilsyneladende 
stå til det…

Efter at hun er tiltrådt 
som formand i januar, bli-

ver hendes første uger én lang jeremiade af offentlige 
spidsrodsløb gennem mediernes nyheder og analyser. 
Hun skal stå på mål for SF’s uendelige række af fortræ-
deligheder, fejltrin, medlemsflugt, ex-ministres overløb 
og interne opgør. 

Men pludselig linder trykket. Netop i dag, hvor jeg skal 
møde Pia Olsen Dyhr på hendes kontor på Borgen viser 
meningsmålinger, at det socialistiske parti har svage tegn 
på opadgående tendenser. Efter mange røde tal på bund-
linjen i stemmeregnskabet, er der endelig blå tal. 

Kaffe i Gerts skygge
Efter den omstændelige tur gennem sikkerhedskontrol-
len bliver jeg mødt af en pressemedarbejder, der for-
tæller, at interviewet desværre er udskudt på grund af  
et hasteindkaldt forhandlingsmøde. Han beklager, at 
jeg får mindre tid, end den korte tid, jeg i forvejen var 
stillet i udsigt. 

På vej ind i SF’s kontorafsnit får jeg lige et glimt af 
Pia Olsen Dyhr. Hun ser målrettet frem for sig, mens 
hun fastfryser sin strategiske forhandlingsmaske. Jeg 
prøver et behersket smil. Hun ser lige igennem mig. 
Hun forhandler allerede. 

Efter et par kopper lysesort velfærdskaffe og nogle cir-
kelgange blandt de velhængte folkesocialistiske koryfæer, 
Aksel Larsen i flere udgaver, Gert Petersen kun som sig 
selv, dukker partiformanden op igen, hjertelig, afklaret og 
veloplagt. Vi sætter os, og ihukommende tidspresset prø-
ver jeg at gå direkte til sagen: Hvad det er, hun som leder 
for partiet vil gøre bedre end Annette Vilhelmsen?

”Jeg ved ikke, om jeg kan gøre noget bedre end hen-
de. Mens Annette var formand, sad vi i regering, og det 
gør vi ikke nu, hvor jeg er blevet formand. Det er to vidt 
forskellige situationer at være formand i, som i virkelig-
heden ikke kan sammenlignes. Men jeg har nok den for-
del, at jeg har mere erfaring end hende i landspolitik. 
Når det er sagt, må jeg bare sige, at jeg synes, Annette 
gjorde det godt som formand. Hun gjorde fx, at jeg bed-
re kunne kende SF igen. Hun fik også samlet op på par-
tiet i en situation, hvor der var rigtig stor frustration og 
flere opdelinger i vores parti. Jeg har også set hende for-
handle ved bordet, og der er ikke nogen tvivl om, at An-
nette har kæmpet for SF’s politik i regeringen”.

Thumbs up
Jeg nævner dagens positive meningsmåling: Er det din 
fortjeneste?

”Ah, det er bare menings-
målinger!”. Hun sætter et 
bredt smil på… ”Men jeg tror, 
at fremgangen skyldes mange 
ting. Der har været meget uro 
omkring SF. Det giver altid dår-
lige meningsmålinger. Når vi 
laver internt ævl og kævl, så 
siger vælgerne: Hold da kæft, 
hvis de ikke engang selv kan 
finde ud af, hvad de mener, så 
gider jeg da ikke stemme på 
dem. Det giver en negativ spi-
ral i meningsmålingerne”.

”Men når man træder ud af 
regeringen og kan tale et mere 
frit sprog, så er der en tendens 
til, at man stiger i målingerne. 
Det har man også tidligere set, 
når regeringspartier træder ud. 
Det skyldes, at det er hårdt at 
sidde i regering. Man skal gå 
på kompromis hele tiden, og 
man kan ikke altid tale højt 
om, hvor man har leveret no-
get, og hvor man har fået. Man 
kan naturligvis diskutere, om vi 
kunne have gjort noget bedre. 
Men når man sidder i regering, 
må man stå last og brast med 
hele regeringen. Men der er jo 
en grund til, at vi var tre parti-
er i regeringen og ikke bare et, 
vi er faktisk uenige om mange 
ting. Det slider på et parti. Når 
vi nu sidder uden for regerin-
gen, skal vi naturligvis også 
indgå kompromisser, men til 
gengæld kan vi tale mere frit 
om det, vi ikke kan lide”.

Jeg vil tilbage til forman-
dens personlige styrkeside.

”Jeg har prøvet at være le-
der ude i virkeligheden, før jeg 
blev det i politik. Det tror jeg, 
er en sund erfaring, selv om 
man ikke direkte kan sammen-
ligne det. Så jeg ved, at jeg er 
god til at begejstre folk: Nu 
skal vi også…! Nu gør vi sådan 
og sådan…! Så tror jeg også 
på, at man som leder skal give 
frihed til dem, man arbejder 

1
Tager du selv raslebøssen,  
når velgørende organisationer 
samler ind?

Nogle gange. Folkekirkens 
Nødhjælp kunne jeg godt 
finde på at hjælpe. CARE 
har jeg hjulpet flere gange. 
Det kommer helt an på for-
målet med indsamlingen. 

2
Kan din skraldespand stå  
for en ransagning?

Det er jeg ikke sikker på. 
Men vi gør vores bedste. Al-
drig noget med batterier og 
den slags. Men jeg er sikker 
på, at man kan finde noget, 
der ikke bør være der. 

3
Vil du købe privat hjemme
hjælp til din gamle mor,  
hvis du ikke synes, at den 
offentlige hjælp er tilstræk
kelig?

Jeg vil kæmpe for, at den 
offentlige hjælp skal være 
god nok. Hvis den ikke er 
det, når min mor engang bli-
ver gammel, tror jeg, at jeg 
vil kigge meget nuanceret på 
det og finde ud af, hvad min 
mor har brug for.

10
HURTIGE  
TIL PIA  

OLSEN DYHR
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»Mit vigtigste projekt er at gøre min datter Laura 
lykkelig. Derudover handler det om at forandre 
verden til bedre sted at være. Og jo, jeg ved godt, det 
lyder klicheagtigt, men jeg mener det. Det gælder 
ikke kun Danmark, vi har også en global forpligtelse. 
Og den gælder også de kommende generationer. «
{ Pia Olsen Dyhr, ny formand for SF }

sammen med, så de selv kan finde på gode 
løsninger. Hvis folk skal levere resultater, 
og det gælder både i folketinget og i kom-
munerne, kræver det, at man giver frihed 
under ansvar…”.

Hun griner sin gode selvironiske latter, 
fordi hun ved, at det er en fortærsket flo-
skel, som ikke desto mindre rummer en 
masse sandhed.

”Men det gør, at folk får ejerskab og øn-
sker at levere. Det praktiserede jeg, mens 
jeg var minister, og det vil jeg også fremad 
gøre som formand for SF. Og så er der så 

4
Når du rejser til Jylland, tager 
du så bilen eller toget?

Jeg gør begge dele. Det kom-
mer an på, hvad jeg skal, og 
hvor jeg skal hen. Hvis hele 
familien skal med på besøg 
hos min mands familie, tager 
vi bilen. Hvis jeg skal til møde 
alene, tager jeg toget. Så kan 
jeg også arbejde på turen. 

5
Hvis dit barn mistrives i  
folkeskolen, vil du så flytte  
det til en privatskole?

Jeg tror, jeg vil prøve en an-
den folkeskole først. Jeg sy-
nes, der er mange gode folke-
skoler. Jeg kan godt lide 
folkeskolen som institution. 
Jeg synes også, at vi som for-
ældre bærer et ansvar for at 
sikre, at skolen fungerer godt. 

6
Hvis du nu dummer dig rigtig 
meget som formand for partiet, 
og du bliver arbejdsløs, vil  
du så tage arbejde som  
rengøringsassistent, hvis  
det er det eneste du kan få?

Hvis det er det eneste arbej-
de jeg kan få, så vil jeg tage 
det, for jeg vil gerne arbejde. 
Men jeg håber da, at mine 
kvalifikationer kan give mig 
andre muligheder. Min mor 
har været rengøringsassi-
stent, det er et fint arbejde, 
men bare ofte hårdt. Det er 
derfor så få gider have det, 
tror jeg.

7
Tager du de billige burhønse
æg i køledisken, hvis du er  
i gang med at spare sammen 
til en lidt dyr ferie?

Nej. Aldrig. Aldrig burhønse-
æg. Jeg kan slet ikke have 
det. Altid økologiske æg. 
Ellers lader jeg være med at 
spise æggene. 

mange andre ting, jeg ikke er god til. 
Jeg har en tendens til at fokusere på de-
taljer. Det skal jeg øve mig i ikke at 
gøre. Når man er formand, skal man 
overlade detailrytteriet til ordførerne, 
som jo har den nyeste og dybeste viden 
på deres områder. De kan også bidrage 
med løsninger, som man ikke bare kan 
tænke sig til, hvis man ikke har været 
nede i substansen”.

Gode klør på hånden
Hun virker uforbeholden i vores samta-

lederevnerne og 
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det lange seje træk

blå bog

Pia Olsen Dyhr

›   Født 30. nov. 1971 i  
Vallensbæk

›   Moren var rengørings
assistent og faren førtids
pensionist

›   Gift med Villy Dyhr, under
viser på Handelshøjskolen

›   Der er 3 hjemmeboende 
børn, to fra Villys tidl.  
ægteskab, og Laura på 6  
er fælles

›   Kandidat i statskundskab 
2010 fra Københavns 
Universitet

›   Stillinger i Danmarks 
Naturfredningsforening 
20002006

›   Politisk koordinator for 
CARE Danmark 20062007

›   Formand for SF Ungdom 
19961998

›   Valgt til folketinget for 
Nordsjællands Storkreds 
13. nov. 2007

›   Handels og investerings
minister fra okt. 2010 
aug. 2013

›   Transportminister  
aug. 20133. feb. 2014

›   Ministervikar for Astrid 
Krag under hendes barsel 
jan. 2012apr. 2012

›   Formand for SF jan. 2014

le. Mon hun kan sidde med en poker-
hånd i forhandlingsrummet? Og dog jo, 
jeg fik jo et glimt af pokerfjæset, da jeg 
mødte hende på vej ind…

Hun ler igen… utvungent: ”Hvis du 
spørger visse folk i regeringen, vil de 
nok sige, ja, jeg kan godt være hård i 
filten. Jeg lever efter et motto, der hed-
der, at man ikke skal give nogen ind-
rømmelser, hvis man ikke får nogen 
modydelser. Det er vigtig at huske på, 
når man forhandler”. 

Om hun vil kræve større gruppedi-
sciplin? For kan man overhovedet opnå 
resultater, hvis man ikke ved, hvor 
mange, der er vikarer fra Helvede, og 
hvor mange der bærer englevinger?

”Nej, jeg vil ikke kræve større disci-
plin. Det er en anden situation nu, hvor 
vi ikke er i regering. Når man sidder i re-
gering, kan man ikke stemme imod sin 
egen regering. Også når vi sidder udenfor 
og laver store og vigtige forlig, må alle 
følge trop. Hvis det fx gælder finanslo-
ven, så er hele gruppen nødt til at stem-
me loyalt. Det har vi også tradition for at 

gøre i SF. Men der kan godt være sager, 
hvor man får lov til at stemme personligt. 
Men generelt skal man følge linjen”. 

Idealister og frafaldne
Ding, DONG… vi går til næste runde. 
Men kan man overhovedet lede ideali-
ster, som mange SF’ere jo er? 

”Ja, det tror jeg, man kan. SF’ere er 
gode til at lade sig lede. De har natur-
ligvis holdninger. De er passionerede, 
men det er noget af det, jeg allerbedst 
kan lide ved SF. Men man må give rum 
til diskussionen. Margrethe Auken siger 
altid, at der skal være højt til loftet og 
langt til døren. Det synes jeg også, der 
skal være, men når man så træffer en 
beslutning, så må vi altså også køre ef-
ter den. Vi må ikke bare ende som en 
snakkeklub. Men der skal altid være 
brede rammer for selve diskussionen, 
hvis idealister skal kunne trives”. 

Hvordan har man det som leder, når 
man på gangen møder tidligere gruppe-
medlemmer, som valgte at skifte parti 
lige dér, hvor det gjorde allermest ondt?
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»SF vil gerne have indflydelse, så jeg vil gerne sidde 
med, der hvor beslutningerne faktisk tages. Derfor 
håber jeg også, at hvis Løkke og hans Daltonbrødre 
kommer til magten ved næste valg, at han så kun 
får 4 år, så vi kan komme i regering igen.«
{ Pia Olsen Dyhr, ny formand for SF }

Hun trækker et langt ååååhh gen-
nem rummet: ”Lidt blandet, tror jeg. 
Man siger pænt goddag, når man mø-
der hinanden, det er jo folk, man har 
arbejdet sammen med i rigtig mange 
år, og især de tre tidligere ministre, der 
er sprunget til andre partier. Jeg må 
indrømme, at det på en måde gør ondt 
inden i mig, fordi jeg synes, de hørte til 
i SF. Men det er deres personlige valg, 
og det må de så om. Jeg synes, at det 
er et tab for SF, men jeg synes også, at 
det er et tab for dem selv”. 

”Personligt synes jeg ikke, at man 
skal gå med sit mandat. Faktisk er det 
noget værre rod, og vælgerne kan blive 
godt forvirrede: Er de politikere for kar-
rierens skyld, eller hvad er det egentlig, 
de har gang i? Det kan godt give politi-
kerlede, og det er der nok af i forvejen. 
Faktisk tror jeg, at mit værste mareridt 
som leder for SF, ville være, at de men-
nesker, som jeg arbejder tæt sammen 
med, og som jeg regner for kernen, 
pludselig ikke var der mere”. 

Galskab og frihed
Hvad er det, der gør, at du tør stille dig 
i front for et parti, som har fået så 
mange tæsk, som SF?

”Ja, det ved jeg heller ikke rigtig 
selv. Jeg har stadig ikke fundet et godt 
svar. Min mand syntes, at det var binde-
galt”. Hun griner hjerteligt.  ”Han men-
te bestemt, at jeg skulle ud og finde mig 
et godt job. Men jeg er SF’er, og jeg kan 
ikke være andet end SF’er, selv om min 
mormor mente, da jeg var barn, at jeg 
nok skulle blive en god socialdemokrat. 
Jeg tænkte, at der var nogen, der var 
nødt til at give SF en chance mere, og 
så kunne det jo ligeså godt være mig”. 

Hvilken fortælling er det, du som 
leder nu gerne vil skabe om SF?

”Det er en vigtig fortælling, at SF er 
det parti, der vil frigøre det enkelte men-

jeg blev minister bestemte jeg mig for 
at fokusere på 3 ting, så jeg bagefter 
kunne sige: Det leverede jeg som mini-
ster. Det samme vil jeg gøre for SF. 
Lige nu fokuserer vi på dagpengene og 
en tillidsreform. Vi kan se i de kommu-
ner, hvor man lykkes med det, at det 
bliver til fordel for både de ansatte og 
brugerne. Der kan også være økonomi-
ske fordele. Og så skal vi igen have 
mere fokus på miljøspørgsmål”. 

Får du mere magt nu, hvor du er 
uden for regeringen, fx på dagpenge-
området?

”Nej! Når man sidder i regering, kan 
man få lavet alle nødvendige beregnin-
ger i forhold til forskellige forslag og 
muligheder. Det kan jeg slet ikke nu. 
Jeg har fx ikke adgang til et stort appa-
rat, der kan hjælpe mig med at finde 
ud af, om lovgivning, der har været af-
prøvet i USA eller Sverige kan imple-
menteres i Danmark. Så nej, jeg har 
ikke de samme muskler som før. Når 
man sidder i regering, så bøjer man sig 
også mod hinanden. Kommer man ude-
fra, kan man ganske vist få noget igen-
nem, men det er som regel glasur på 
kagen. Kagen er bagt, så man kan kun 
få lidt hist og her. Sådan er det at være 
støtteparti, og derfor skal man sidde i 
regering”. 

”Derfor håber jeg også, at hvis Løk-
ke og hans Daltonbrødre kommer til 
magten ved næste valg, at han så kun 
får 4 år, så vi kan komme i regering 
igen. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at 
jeg har mit bagland med. Jeg har hørt 
rigtig mange SF’ere sige, at de er kede 
af, at vi er trådt ud af regeringen. Jeg 
har set meningsmålinger, der siger, at 
80 % af vores vælgere forventede, at  
vi blev i regeringen. Men det er jo ikke 
det samme som, at vi skal gøre de 
samme fejltagelser igen. Nu har vi  
lært det!”. 

neske, ligegyldigt hvor man befinder sig  
i samfundet. SF er det parti, der giver 
det enkelte menneske gode chancer i 
livet. Jeg tænker på den slags frihed, 
som udfolder sig i et stærkt fællesskab. 
Det handler om, at frihed skal fordeles 
mere ligeligt. Så jo jeg indskrænker den 
velhavendes frihed, for han skal betale 
noget for, at lille Noah på 4 ikke skal bli-
ve ved med at være fattig sammen med 
de andre 75.000 fattige børn i Danmark, 
men at han også får en chance for at bli-
ve løftet ud af fattigdommen og sine be-
grænsede muligheder”.

”Frihed må ikke begrænse andres 
mulighed for frihed. Det er derfor fæl-
lesskabet skal styrkes. Hvis vi ser frihed 
i et økologisk perspektiv gælder det, at 
hvis vi alle skal have to biler og vinkøle-
skab og alt muligt andet, så begrænser 
vi jo andres frihed. Så bliver Bangladesh 
måske oversvømmet. Vores frihed er 
ikke noget værd, når vi har den på be-
kostning af andres frihed. Og frihed skal 
også tænkes i forhold til min datter og 
hendes døtre i fremtiden. Jeg skal efter-
lade en klode, som de også kan leve på 
med de muligheder, som jeg har i dag. 
Det er derfor SF’s fortælling handler om 
frihed i fællesskab”. 

Med fokus på det vigtigste
Er der ledererfaringer fra din minister-
tid, som du kan bruge som formand?

”Det er fantastisk, at man som mi-
nister kan nøjes med at fokusere på 
det, der virkelig er vigtigt. Og det kan 
du pga. en fantastisk embedsmands-
stab. Jeg har slet ikke samme system 
til rådighed nu, hvor jeg er uden for re-
geringen, men jeg skal alligevel huske 
at uddelegere og være meget præcis 
på, hvorfor vi behøver at gøre lige det 
og det. Vi kan ikke lave alt, det kan 
man heller ikke som minister, men 
hvilke sigtelinjer er det, vi vil have? Da 

lederevnerne og 



I mesterlære hos manden
Tilbage til ledelse: Hvordan hun har det med le-
delsesteorier?

”Min mand underviser i ledelse og organisati-
on på Handelshøjskolen, så han bruger meget tid 
på at fortælle mig om, hvad jeg skal gøre. Han 
fortæller mig især om, hvad jeg gør galt”, siger 
hun med et bredt smil. ”Vi diskuterer ofte ledel-
se. Han har lavet en lille firkantet kasse til mig, 
som han vil, jeg skal skrive opgaver ind i: Her 
står HASTER”, hun tegner med fingeren på bor-
det, ”… og her HASTER IKKE, og nedenunder 
VIGTIGT, og dér IKKE VIGTIGT. Og så skal du 
hele tiden være opmærksom på, om du bruger for 
meget tid på det, der haster, men ikke er vigtigt, 
siger han”. 

”Jeg har også gået på en del lederkurser. Det 
er med ledelse som med fodbold: Hvis man ikke 
træner, bliver man ikke god nok. Vi skal hele ti-
den arbejde med os selv. Jeg har min mand som 
min personlige coach. Det er vigtigt at få stillet 
de rigtige spørgsmål, selv når de er rigtig trælse 
at høre på”. 

Jeg spørger, hvad det sidste trælse var, som 
han snakkede om. Hun fejer spørgsmålet af med 
et grin: ”Det kan jeg ikke huske. Han siger altid 
noget, der er træls, men det er godt at blive ud-
fordret. Man skal ikke tro, at man som leder kan 
gå på vandet. Man skal ikke bare have rygklappe-
re, for så laver man alt for mange fejl”. 

Pia Olsen Dyhr har ved flere lejligheder udtalt 
sig kritisk om processen, der ledte op til lærer-
konflikten. Jeg spørger hende om, hvad der gik 
galt?

”Man prøvede at forhandle en overenskomst, 
samtidig med at man gennemførte en større re-
form for folkeskolen. Det er ikke hensigtsmæssigt. 
Man kan jo heller ikke forstille sig, at Grundfos vil-
le lave hele deres forretningskoncept om, samtidig 
med, at de forhandlede overenskomst med deres 
medarbejdere. Når man laver reformer, skal man 
naturligvis tænke over, hvem der skal bære dem 
igennem efterfølgende. Derfor bekymrer det mig, 
hvordan vi faktisk skal få implementeret reformen. 
Mange folkeskolelærere er demotiverede lige nu, 
så der skal bruges ekstra mange kræfter på at mo-
tivere dem. Jeg går helt ind for reformen, men de 
to processer skulle have været skilt ad”. 

At strikke tillid sammen
Var sammenfaldet da tilfældigt, spørger jeg i en 
tone, der skal lyde uskyldig?

”Nej!”, svarer hun prompte. Jeg tilføjer, at jeg 
ikke husker, at hun var ude med kritik, mens det 
stod på. ”Nej, jeg tror ikke, jeg selv var i stand til 
at se det på det tidspunkt. Men når man ser re-
sultatet af det, må man bare sige, at vi må lære 
af det. Det var ikke en succes. Jeg ville i hvert 
fald ikke gøre det igen. Det er også derfor, at vi 
må i gang med den tillidsreform. Lærerne skal 

igen føle, at de får reel indflydel-
se på deres dagligdag. Det sam-
me gælder SOSU-assistenterne, 
sygeplejerskerne og lægerne for 
den sags skyld. Vi er nogle ste-
der blevet helt fanatiske med 
kontrolforanstaltninger. Overlad 
det nu til institutionerne at finde 
ud af, hvordan man løser opga-
verne bedst muligt. Her må vi på 
Christiansborg virkelig styre vo-
res behov for kontrol”. Siger ikke 
alle regeringer det, spørger jeg?

”Jo, men vi er nødt til at have 
ambitionen. Jeg mener også,  
at man faktisk kan gøre noget. 
Som de fx har gjort det på SOSU-
området i København. På ældre-
området har man skrottet de  
tablets, man brugte til at lave 
tidsregistreringer med. Hun har 
sagt: I skal gøre det bedst muli-
ge for de ældre, men I må selv 
finde ud af, hvordan I indretter 
jer. Medarbejderne er mere til-
fredse, og det er de ældre også”. 

Pia Olsen Dyhr minder om, at 
jeg kun har fire minutter igen. 
Jeg spørger, om hun nogensinde 
har fri?

”Det er jeg ikke så god til. Jeg 
skaber dog huller i arbejdet. Jeg 
elsker at være sammen med min 
datter og min mand. Jeg elsker at 
gå i haven og ordne den. Vi har 
kaniner, som Laura, vores fælles 
datter på 6 leger med. Jeg løber 
3-4 gange om ugen en time ad 
gangen for at få luft til hjernen. 
Jeg læser bøger, lige nu Haldor 
Topsøe-biografien. Jeg har også 
lige læst romanen ’Den hundred-
årige, der klatrede ud ad vinduet 
og forsvandt’. Den var supersjov. 
Og så strikker jeg. Jeg keder mig 
til møder, men synes ikke, jeg 
kan være bekendt at tjekke iP-
ad’en, så jeg strikker. Når jeg 
strikker, kan jeg bedre holde kon-
centrationen. Selvfølgelig kun, 
når jeg ikke selv skal lede et 
møde”. 

Hun har rejst sig og er allere-
de på vej ud ad døren til det næ-
ste møde. Jeg kan ikke få øje på 
strikketøjet, så det er nok et 
møde, hvor hun selv sidder for 
bordenden.  

8
Hvis du har tid, tager du så 
familien med på flyrejse til 
feriedestinationen mere end 
én gang om året?

Nej, aldrig mere end en 
gang om året. Vi kører i bil 
til Sverige hvert år på skife-
rie. Nu til sommer tager vi 
en måned til Australien. Vi 
tager en stor ferie ca. hvert 
3. eller 4. år. Sidste år var 
vi bare på kanoferie på Gu-
denåen. Så sparer vi sam-
men til de eksotiske og lan-
ge rejser.

9
Hvis du har været lidt for 
meget hjemmefra over læn
gere tid, vil du så købe en  
ny PlayStation eller mobil
telefon på tilbud til dine  
børn på vej hjem? 

Min datters iPad-skærm gik 
i stykker forleden, så får 
hun en ny. Ellers prøver jeg 
at lade være med at købe 
mit barn. Men da jeg var 
handelsminister, så havde 
jeg som regel en lille gave 
med hjem fra udlandsrej-
ser. En dukke, en vifte, den 
slags.

10
Du citerer Marx i din  
formandstale. Er du stadig  
fan af ham? 

Jeg har læst rigtig meget 
marxisme, da jeg var yngre, 
men Marx spiller som per-
son ikke den store rolle for 
mig længere. Han var dog 
så klog, at han i en af sine 
bøger skrev, at virkelighe-
den ikke skulle indrette sig 
efter teorierne, men at det 
var teorierne, der skulle 
indrette sig efter virkelighe-
den. Men hans ideer om 
frigørelse af det enkelte 
menneske holder stadig.

det lange seje træk
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mellemspil

Med 250 millioner unikke 

besøgende månedligt og med 

fl ere end 1 mia. brugerprofi ler 

det største onlinebaserede 

sociale netværk overhovedet…

{FACEBOOK}

Tidshorisonten er 10 år frem, og målene vil 
blive fulgt op af en række tiltag.  

SUNDT
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Regeringen har sat syv nye nationale mål for danskernes sundhed: 

Den sociale ulighed i sundhed 
skal være mindre
Middellevetiden for alle skal 
stige med tre år, og den skal 
stige endnu mere for danskere 
med en kort uddannelse.

Færre skal drikke for meget
11 % drikker mere end de anbe-
falede antal genstande om ugen. 
Det antal skal reduceres med en 
tredjedel, og så skal unge udsky-
de deres alkoholdebut

Færre børn skal være 
overvægtige
18 procent af 14-15-årige 
er overvægtige, men det 
tal skal være 10 % lavere 
i 2014.

Danskerne skal bevæge sig mere
Antallet af fysisk aktive danskere 
skal øges med en tredjedel. Nu 
er kun 28 % af danskerne mode-
rat eller meget fysisk aktive i 
fritiden.

Børn skal trives og have en 
god mental sundhed
Færre børn mellem 11 og 15 år 
skal udsættes for mobning, og 15 
% færre børn i samme gruppe skal 
have lav livstilfredshed om 10 år. 
Det svarer til 6800 færre børn.

Voksne skal trives og have 
god mental sundhed
10 % færre danskeren over 
16 år skal være ensomme 
eller have lav livskvalitet.

Færre danskere skal ryge
Regeringen vil reducere andelen 
af daglige rygere med en tredje-
del. Det svarer til en kvart million 
danskere. Op imod 14.000 døds-
fald om året relateres til rygning.

PISA
 To nye PISA-rapporter,  PISA Etnisk og PISA Problemløsning 
2012, så for nylig dagens lys.

PISA Etnisk viser, at elever med anden etnisk baggrund end 
dansk stadig halter efter deres etnisk danske skolekammerater i 
matematik. Rapporten peger bl.a. på, at op mod halvdelen af ele-
verne med indvandrerbaggrund har utilstrækkelige funktionelle ma-
tematikkompetencer, når de forlader grundskolen. For elever uden 
indvandrerbaggrund er det lidt over 13 %.

Pisa Problemløsning viser, at danske elever i grundskolen er mid-
delgode problemløsere. Her testes bl.a., om eleverne kan lægge en 
plan eller strategi for at løse problemet og gennemføre den. Ca. 20 
% af eleverne i Danmark mangler kompetencer i problemløsning, 
men også det ligger på OECD-gennemsnit.

Mere om de to nye PISA-rapporter på uvm.dk
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Gør tanke til handling 
VIA Videreuddannelse 

VIA University College 

VIA er en af Danmarks største udby-
dere af videreuddannelse. Vores uddan-
nelser giver dig de kompetencer, som 
du, din arbejdsgiver og samfundet har 
mest brug for.

Hvis du arbejder med pædagogik,  
undervisning eller skoleledelse, har  
vi lige nu en lang række uddannelses- 
tilbud, som klæder dig på til de  
udfordringer, du møder til daglig.

Læs mere på via.dk/folkeskole

Dit job stiller krav.  
Vi løfter dine  
kompetencer.

Dine elever får længere dage.
Gør dem spændende.
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repræsentantskabsmøde   { tekst: Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

 D er var hverken pantomimete-
ater eller blev spist blår, da 
Skole lederforeningens høje-
ste myndighed, de ca. 100 

lokale repræsentanter fra forenin-
gens afdelinger i kommunerne, 

NYT HOLD
Pjerrotsalen på TIVOLI Hotel i København 27. marts dannede 

rammen om foreningens ordinære repræsentantskabsmøde 

med bl.a. valg til ny formand, næstformand og bestyrelse.

D er var hverken pantomimete-
ater eller blev spist blår, da 
Skole lederforeningens høje-
ste myndighed, de ca. 100 

lokale repræsentanter fra forenin-
gens afdelinger i kommunerne, 

Nyt formandskab: Claus Hjortdal og Jørgen 
Mandrup står nu i spidsen for Skoleleder-
foreningen og dens ca. 3800 medlemmer.

’14

var samlet for at kigge tilbage på året, 
der er gået og lægge linjerne for tiden 
frem. 

Alligevel var der med valget til de 
politiske poster i foreningen en vis dra-
matik. 18 kandidater var der i alt til de 
10 pladser i HB, og da alle hver fi k tre 
minutter til at præsentere sig – ud over 
det skriftlige valgoplæg i sidste blad – 
var det dagens mest tidskrævende og 
indholdsrige dagsordenspunkt.

Eneste valg uden afstemning, men 
til gengæld med enstemmighed, var, 

at Claus Hjortdal, 54 år, blev valgt 
som ny formand. 

Tillykke til ham! Claus har ar-
bejdet som skoleleder i det 
nordvestjyske. Han har des-
uden lang organisatorisk 
erfaring, bl.a. som lokal-
formand og næstformand 
i foreningen i de sidste 
seks år. 

Ny næstformand blev 
Jørgen Mandrup Nielsen, 
57 år, efter kampvalg 
blandt fi re kandidater til 
posten og et meget snært 
afstemningsresultat. Også 
tillykke til Jørgen, der har sid-
det i HB i de sidste fi re år, har 
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2014repræsentantskabsmøde   { tekst: Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

været lokalformand og arbejdet som 
skoleleder i Aarhus.

Fra valghandlingen
Til de resterende otte pladser i HB var 
der 15 kandidater, der i deres valgind-
læg kredsede om mange af de samme 
emner: Arbejdspresset på skolelederne 
i forbindelse med skolereformen, ny 
lærerarbejdstid, strukturændringer, di-
gitalisering, inklusion, fokus på faglig-
hed, udvidet skoledag mv. 

Alle – politikerne og forskere – er 
enige om, hvor vigtig ledelse er for at 
nå resultater. Men samtidig er virkelig-
heden i mange kommuner, at der skæ-
res lederstillinger og ledelsestid væk...

Skolelederforeningen har dermed 
rigeligt at følge op på ved i alle hense-
ender at støtte medlemmerne i at løse 
deres opgave. Men også ved at hindre 
bureaukratisering, sikre arbejdsmiljø, 
løn- og arbejdsvilkår, herunder at vare-
tage medlemmernes interesser gennem 
forhandlinger og ved at have en tydelig, 
klog kommunikationsprofi l. 

Ændringerne af folkeskolens kultur 
og af rollen som skoleleder med øget 
ansvar, fl ere opgaver og 

beføjelser lægger op til, at 
også fagforeningerne fornyr 
sig. 

Næsten alle kandidater 
havde visioner om at udvik-
le Skolelederforeningen til 
en moderne organisation, 
der stadig er stærk og hand-
lekraftig, men samtidig er 
mere nærværende, demokratisk og har 
værdi for fl ere medlemmer. Også for-
eningens øgede selvstændighed gik 
igen i oplæggene. 

Blandt de alvorlige emner var der 
plads til lidt munterhed: Jeg er ung og 
energisk – og så har jeg mange års er-
faring, påstod en kandidat fx. En an-
den pegede på, at han nok var grå i 
toppen, men at det bare var tegn på, at 
de små grå var i funktion…

En tredje kandidat omtalte sig som 
en anakronisme og en fjerde kaldte 
sig ligefrem ’fagforeningsuegnet’. Der 
var lidt pingpong om, hvor landets 
bedste fodboldhold hører hjemme, og 
om strofen ”You’ll never walk alone” 
kommer fra en samle eller en slag-
sang. Lige meget hvad, passer den vel 
fi nt til en fagforening. 

Følgende otte medlemmer opnåede 
valg til den nye HB (alfabetisk række-
følge efter efternavn): Lisbeth Schmidt 
Andersen, Lene Burchardt, Birgit Hen-
riksen, Torben Mørup, Peter Nellemann, 
Lars Nyborg, Camilla Ottsen og Ole 
Stavn gaard. En vis udskiftning er der 
dermed sket, og i hvert fald er antallet 
af kvinder i HB fi rdoblet, så sammen-
sætningen bedre svarer til medlems-
underlaget. 

Som suppleanter til bestyrelsen blev 
valgt: Torben Møller Nielsen (1. suppl.) 
og Dan Christensen (2. suppl.). Som 
revisorer: Claus Larsen og Brian Bro-
dersen. Og som revisorsuppleant:
Lene Jeppesen. Alle ønskes tillykke 
med valget!
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repræsentantskabsmøde 

Afsked med Anders
Repræsentantskabsmødet blev 
afholdt i god ro og orden, kyn-
digt ledt igennem af dirigenten 
Mariann Skovgaard, sekretari-
atsleder i LC. Også selv om det 
hele var ved at snuble i starten, 
da et forslag om at ændring af 
forretningsordenen vedrørende 
valghandlingen måtte til af-
stemning. Det faldt.

DR Nyhederne var på besøg 
for at interviewe den nyvalgte 
formand og skoleledere i øvrigt 
om indførelsen af skolerefor-

men mv. Afslutningsvis blev 
den afgående formand Anders 
Balle hyldet med stående ova-
tioner af forsamlingen for hans 
indsats, og der var efterfølgen-
de afskedsreception .  

Ny bestyrelse (f.v.) Anno 2014: Lene Burchardt, Lars Nyborg, Claus Hjortdal (fm.) 

Jørgen Mandrup (næstfm.), Peter Nellemann, Lisbeth S. Andersen, Torben Mørup, 

Camilla Ottsen, Ole Stavngaard og Birgit Henriksen.

Input fra NGO-møde 

Hvordan sikrer vi en fagforening, som også i 
fremtiden giver værdi for medlemmerne? Et 
spørgsmål, der ikke alene blev diskuteret på 
Skolelederforeningens repræsentantskabs
møde, men på et såkaldt ’NGOmøde’ dagen 
før den etablerede politiske proces.

Ca. 10 ikkepolitiskvalgte medlemmer af 
Skolelederforeningen gav her input til, hvor
dan de ser fremtidens skolelederforening, 
fx: Nytænk foreningen med en struktur
ændring, hvor der uddeles ’ordførerskaber’, 
hvor de gode skolelederhistorier spredes, 
og hvor medlemmerne i højere grad får 
muligheder for at interagere til gavn både 
for foreningen og dem personligt.

Der blev udtænkt omkring 200 kreative ide
er, råd og anbefalinger – og en håndfuld af 
dem blev præsenteret på Skolelederforenin
gens ordinære repræsentantskabsmøde.

På mødet blev produceret en video  om  fremtidens 
fagforening > vimeo.com/90558988

ekstra
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Læs portrætterne af 
Skolelederforeningens 
nye formand Claus 
Hjortdal s. 26 og af 
den afgående formand 
Anders Balle s. 28. 
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Labofa A/S 
Tlf. 70 22 10 96 
info@labofa.com www.labofa.com

ergonomic work seating

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

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

For	nærmeste	forhandler	kontakt	os:

annonce_205x285_07.indd   2 04/04/14   13.00
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EN  TYDELIG 
repræsentantskabsmøde   { tekst: Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }
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EN  TYDELIG 
LEDERROLLE 

  Helt i overensstemmelse med 

  foreningens vedtægter,  mange 

  repræsentantskabsmøder før dette 

  og et stik og nagelfast punkt på  

  dagsordenen:  Formandens beretning 

repræsentantskabsmøde   { tekst: Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling } 2014

 I 
 

et vue over de vigtigste begivenheder 
i året, der er gået, kom Anders Balle 
ikke overraskende ind på den langva-
rige lockout sidste år, som sammen 
med reformen har sat rammerne for 

arbejdet på skolerne nu og ikke mindst for 
skoleledelserne. Og det i den grad.

”Det er åbenlyst, at der er flere konkrete 
ledelsesopgaver efter reformen, og en ny, ty-
deligere lederrolle er ved at udvikle sig. Det 
stiller store krav til lederne om prioritering af 
arbejdet, ligesom det lægger op til at inddra-
ge flere medarbejderne i ledelsesarbejdet”, 
sagde Anders Balle i sin beretning. Den sid-
ste, da han efter godt seks år på posten nu er 
stoppet som formand.

Skole, ledelse og vilkår
Han pegede på tre fokuspunkter: Behovet for 
en ny rolle- og ansvarsfordeling mellem lære-
re og ledere, at der i kommunerne afsættes 
de nødvendige resurser til ændringerne, og  
at forvaltningen viser tillid og bakker op om 
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repræsentantskabsmøde

skoleledelserne. Så ledelsesrummet på 
den enkelte skole kan fastholdes.

”Vi står midt i en stor kulturæn-
dring”, sagde Anders Balle og under-
stregede, at skoleledelsen er hårdt 
presset i øjeblikket som følge af ar-
bejdsmængde, forventningspres og 
økonomiske stramninger. Et øget fokus 
på ledelseskapaciteten er derfor nød-
vendig. Og han erindrede i den forbin-
delse om, at det ikke er fyringstrusler, 
der fremmer kvaliteten i ledelsesud-
øvelsen. 

”Jeg ved, at rigtig mange af jer har 
en urimelig lang arbejdsdag i disse ti-
der. Der er behov for helt konkret at 

’14

vurdere, om der er ledelses-manpower 
nok til en succesrig gennemførelse af 
reformen. Det er vi derfor meget op-
mærksomme på at arbejde på at få på 
dagsordenen”, sagde formanden, der 
her trak en tråd til de kommende over-
enskomstforhandlinger: 

”Vi vil arbejde på en sikring og for-
bedring af skoleledernes lønniveau og 
samtidig arbejde for forbedrede ansæt-
telsesvilkår. Vi står som ledere i folke-
skolen i en meget sårbar situation, hvor 
vi skal træffe mange – også upopulære – 
beslutninger. Det kan vi kun gøre over-
bevisende, hvis vi har tryghed i ansæt-
telsen”, sagde formanden.

Aldrig mere OK’13
Forårets OK-lockout udstillede også 
Skolelederforeningens placering i det 
organisatoriske billede, idet medlems-
kabet i DLF of LC trak foreningen ind i 
en konfl ikt, der egentlig ikke var skole-
ledernes. Alligevel opstod den situation, 
at også skolelederne måtte betale kon-
fl iktkontingent – hvilket det lykkedes at 
få økonomisk afklaring på, men som er 
en situation, der ikke må opstå igen. 

”Ingen af parterne kan holde til en 
gentagelse af forårets konfl ikt. Der er 
derfor behov for fortsat at udfordre det 
organisatoriske system, så lederne får 
en mere selvstændig placering i for-
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2014

handlings- og aftalesystemet”, sagde Anders Balle. Må-
let er, at foreningen i så mange sammenhænge som mu-
ligt fremstår som fri, uafhængig og selvstændig, hvilket 
er en tidligere repræsentantskabsbeslutning. 

I behandlingen af beretningen kom det bl.a. frem, at 
mange skoleledere er meget presset i øjeblikket, og der 
er et massivt behov for at skaffe forståelse herfor blandt 
politikere og forvaltninger. Der blev også spurgt til, hvad 
selvstændighed” i så mange sammenhænge som mu-
ligt” betyder? Her henviste formanden til, at det punkt 
skulle behandles særskilt senere på dagen (se box).

Med bl.a. disse bemærkninger blev formandens 
mundtlige beretning sammen med den skriftlige en-
stemmigt godkendt af repræsentantskabet.  

Organisatoriske relationer

En gammel diskussion er Skolelederforeningens rela
tion til DLF efterhånden. Den er løbende søgt justeret 
i retning af øget selvstændighed. Heller ikke dette års 
repræsentantskabsmøde var en undtagelse.

OKkonfl ikten sidste år aktualiserede problematikken 
med at have ledere og lærere i samme organisatoriske 
fællesskab. Og på forårets medlemsmøder og det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der blev 
a oldt, blev det bl.a. indskærpet, at foreningen skal 
være en selvstændig juridisk enhed.

Der har i perioden været nedsat en analysegruppe 
med deltagelse af HBmedlemmer og et antal lokale 
formænd, der har analyseret barrierer og muligheder 
for en øget selvstændiggørelse, ligesom foreningen 
har undersøgt spørgsmålet både ved et responsum 
far arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen og i den 
medlemsundersøgelse, der for nylig er gennemført.

Foreningens HB fremlagde på den baggrund et for
slag til foreningens strategi fremover for at forfølge 
disse mål. Punktet blev behandlet som et lukket 
punkt, og der refereres ikke herfra i detaljer. Mål, 
opfølgning og handlinger vil blive vurderet på næste 
års repræsentantskabsmøde.

Repræsentanterne godkendte strategien, og i debat
ten lød bl.a. denne bemærkning: ”Der er enighed om 
at stå sammen. Vejen er banet. Og vi har tålmodig
hed så længe, der er fremskridt!”.

En række forslag til vedtægtsændringer og be
myndigelse i forbindelse med bl.a. foreningens 
huskøb, foreningens organisation samt vilkårene for 
foreningens politisk valgte blev også godkendt af 
forsamlingen. Det samme blev regnskabet for 2013, 
ligesom budgetterne for 2014 og 2015 blev fremlagt 
til orientering.

Endelig blev det vedtaget, at kriterierne for tildeling af 
midler til de lokale afdelinger i 2014 og 2015 er uæn
dret. Medlemskontingentet fortsætter på uændret 
niveau. Medlemmer, der skifter fraktion og har været 
i konfl ikt betaler et særligt kontingent frem til 2017. 

ekstra



mellemspil

For længst blevet ledernes fore-

trukne sociale medie med 47 

mio. brugere, der primært søger 

professionelle kontakter og er 

erhvervs/karriereorienterede…

{LINKEDIN}

Halvdelen af Folketingets partier har kvinder som ledere, og siden 1980 er kvindernes andel 
af folketingsmedlemmerne steget fra 30 til næsten 40 %. Så det går fremad…

I arbejdet på Christiansborg følger mænd og kvinder dog stadig til en vis grad samme 
kønsrollemønster som tidligere.

Kvinder udgør således kun 28 % af skatteudvalget, 28 % af erhvervs-, vækst- og eksport-
udvalget og et rundt 0 % af finansudvalget. Således er ’de tunge udvalg’ domineret af mænd.

Omvendt består 72 % af socialudvalget, 66 % af ligestillingsudvalget og 58 % af børne- 
og undervisningsudvalget af kvindelige folketingsmedlemmer.

Danmark er eneste skandinaviske land med udelukkende mandlige medlemmer i finansud-
valget. I Norge er en tredjedel af medlemmerne kvinder, mens det gælder knap en fjerdedel i 
det svenske finansudvalg.

Kilde: FTF

 De nye forenklede  Fælles Mål bliver frivillige for skolerne 
og kommunerne at arbejde med i skoleåret 2014/15, hvor 
folkeskolereformen træder i kraft. Det har folkeskoleforligs-
kredsen besluttet.

De udskydes til skoleåret 2015/16. Dog træder målene 
for de nye fag allerede i kraft fra i sommer: Madkundskab, 
håndværk og design, medier samt de fremrykkede fremmed-
sprog som engelsk i 1. kl.og tysk og fransk i 5. kl. 

Skoler, der ønsker at anvende de nye Fælles Mål allere-
de fra skoleåret 2014/15 kan søge UVM om det. Ansøg-
ningsprocessen bliver meldt ud efter Påske.

Første runde af uddelingen af folkeskoledonationen på en milliard kr. 
fra A.P. Møller Fonden er NU!

Midlerne skal overordnet set gå til opkvalificering og efteruddannel-
se af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt 
udvikling af undervisningsmetoder. 

Kommuner, skoler, professionshøjskoler og andre aktører på skole-
området kan på egen hånd eller endnu bedre i fællesskab søge portio-
ner på mindst 250.000 kr.

Ansøgningsfrist første runde: 2. maj 2014

Fusioner, længere skoledag… 
hvordan håndterer man som skole
leder en forandringsproces? 

I et katalog fra Undervisningsmini
steriet ‘10 fortællinger om skole
ledelse. Praksiskatalog om ledelse 
af forandringer’, kan man hente 
inspiration. 

Gå ind på uvm.dk

KVINDES  YRKE

CHANGEmålstyring

Store portioner
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RAY -  FREMTIDENS SKOLEMØBLER:
•	 RAY	er	en	ny	generation	af	ergonomiske	skolemøbler	baseret	på	et		

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

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

For	nærmeste	forhandler	kontakt	os:

annonce_205x285_07.indd   1 04/04/14   13.00
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fem skarpe   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

GODDAG 
 U kendt kan man ikke 

ligefrem sige, at 
Claus Hjortdal er, 
med mange års orga-
nisationsarbejde bag 
sig, heraf seks som 

næstformand. Han har også været me-
get synlig ind- og udadtil på møder 
med alt fra medlemmer til minister, i 
interessevaretagelsen og i medierne. 

Men ét er jo at være tæt på, noget 
andet er at få tage ansvaret på sig fuldt 
og helt. Plenum har derfor bedt ham 
som ny formand om nogle korte kom-
mentarer på fem vigtige områder, hvad 
angår de hovedudfordringer, der kan 
være for foreningen, skolerne og skole-
ledelserne… 

 1  Hvordan vil du lige nu vurdere 
Skolelederforeningens position i de 
mange forandringer, der sker på 
skole- og organisationsområdet?

Vi er det naturlige talerør for landets 
skoleledere, som bliver respekteret og 
lyttet til, når vi udtaler os. Vi bliver ind-
draget på alle planer og regnes som en 
naturlig, selvstændig partner, når de 
store beslutninger skal tages. Og jeg 
oplever, at der er respekt alle steder, 
vi optræder.

Det var imidlertid med konfl ikten et 
meget hedt sidste år, og vi står som le-
dere og som forening midt i store foran-
dringer. Men vi står samtidig fast cen-

Claus Hjortdal er fra 1/4 ny formand for Skolelederforeningen. 
Hvilke udfordringer og opgaver synes han er i særlig fokus, og 
hvilken retning mener han foreningen skal bevæge sig i… 

GODDAG 
Claus Hjortdal er fra 1/4 ny formand for Skolelederforeningen. 
Hvilke udfordringer og opgaver synes han er i særlig fokus, og 
hvilken retning mener han foreningen skal bevæge sig i… 

til Claus

tralt som lokalt. Den stærke enhed og 
sammenhængskraft, vi har i foreningen 
med også et velfungerende sekretariat, 
gode lokalformænd og lokale foreninger, 
vil jeg arbejde på fortsætter!

 2     Hvor arbejdspresset for mange 
skoleledere vel altid har været 
stort, er det med skolerefor-
men, ny arbejdstid mv. blevet 
endnu større?

Rollen som skoleleder gennemgår for 
tiden en drastisk ændring med øget an-
svar, fl ere opgaver og beføjelser. Skole-
ledelsens rolle og ansvar som myndig-
hedsperson er skærpet og tydeliggjort. 

Vi skal derfor sikre, at skoleledernes 
rammer og vilkår er i orden. Det vil vi 
arbejde for på det centrale led, ikke 
mindst i forbindelse med OK’15. 
Foreningen vil desuden via erfa-
ringsudveksling i netværk og med 
den tilstrækkelige viden understøtte 
medlemmerne i at løse opgaverne 
med succes. 

 3     Forårets konfl ikt satte fornyet 
spot på Skolelederforeningens 
placering i det organisatoriske 
billede, er der udsigt til ændrin-
ger på det område?

Vi skal fortsætte udviklingen 
af foreningens organisatori-
ske selvstændighed. Vi skal 
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på vej ind

sikre at det organisatoriske billede sva-
rer til virkelighedens billede. Skolele-
derne står som arbejdsgiverrepræsen-
tant på skolen, de er 
myndighedspersoner og træffe alle af-
gørelser vedrørende den enkelte elev. 

Det betyder, at vi ser ofte situatio-
ner, hvor medarbejdere og ledere har 
forskelligt syn på tingene. Hver for sig 
vil vi kunne nuancere tilgangen og ud-
viklingen på skolen. Og samtidig kan vi 
være en del af det overenskomstmæs-
sige via LC. Men det er klart, at vi i ar-
bejdet med vores placering i LC og til-
knytning til DLF langt fra kommet i 
mål, bl.a. i forhold til de beslutninger, 
der er taget på de seneste repræsen-
tantskabsmøder. Så ingen tvivl om det: 
Vi skal hen imod noget bedre!

 4     Ikke bare samfundet, men 
fagforeningerne er under stadigt 
pres for at udvikle og forny sig, 
hvad er din vision for Skole-
lederforeningen?

Det er min ambition at skabe en orga-
nisation, der er nærværende for alle 
medlemmer.  Som forening udgør vi 
som nævnt allerede nu en markant en-
hed. Men jeg er sikker på, at såvel for-
eningen centralt, lokalt som den enkel-
te skoleleder kan få et endnu mere 
værdifuldt fællesskab og medlemsskab. 

Jeg vil derfor arbejde på, at vi skal 
brede indfl ydelsen endnu mere ud og 
udvikle nye netværksorienterede fora 
og tilbud, der er demokratiske, inddra-
gende og ikke mindst til konkret nytte 
for medlemmerne og foreningen. 

 5     Hvad ser du i horisonten for 
Skole lederforeningen, skole-
lederne og folkeskolen, når du 
tager den store kikkert frem og 
stiller skarpt?

Lige nu kan de mange forandringer 
virke uoverskuelige. Men vi er ikke le-
dere, hvis ikke vi er klar til at gå foran 
og vise vej. Og jeg mener, at reformer-

ne vil lykkes. Strukturændringerne vil 
fi nde en fornuftig balance. Det gælder 
også digitaliseringen, inklusionsopga-
ven, den øgede faglighed, den udvide-
de skoledag for elever og personale 
mv. Foreningen vil hele vejen spille 
med, vi vil i alle kanter og hjørner sik-
re forståelsen af, at uden tilstrækkelig 
ledelse og uden ordentlige vilkår, går 
det IKKE. 

Vi er udfordret på faldende elevtal i 
det meste af landet, samtidig med, vi 
skal sikre målopfyldelse, inklusion, di-
gitalisering, åbne skolen op mod lokal-
samfundet. At kommunerne så sam-
tidig nedlægger lederstilinger, men 
landspolitikerne og forskere råber om, 
hvor vigtig ledelse er for at nå resulta-
ter kan undre meget. Det bør stoppe. 
Tid til opgaven og løn for ansvaret må 
være vores bud.

PS: Jeg er stolt over at stå i spidsen 
for det arbejde!

QUIZ FOR DIG, DER ER ANSAT PÅ EN GRUNDSKOLE

1. HVEM på skolen må kopiere ophavsretligt beskyttede tekster og noder?

2. HVAD må en lærer kopiere fra?
  a) Kun fra trykte materialer som bøger og blade
  b) Både fra digitale og trykte tekster og noder 

3. HVOR på nettet kan man få oplysninger om kopiering af tekster og noder?
                                                                       
                                                                                                                                                                                      Se svarene nederst

Find flere spørgsmål og svar om kopiering af tekster og noder på

WWW.KOPITILUNDERVISNING.DK

Svar: 1) Alle skolens ansatte og elever må kopiere i forbindelse med undervisning og administration,
fordi skolen har en kopieringsaftale med Copydan Tekst & Node,  2) b,  3) på www.kopitilundervisning.dk

Copydan.Annonce.Plenum 3.165x120.170314.indd   1 17/03/14   13.33
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 E n sen november-
dag i 2007 blev 
Skolelederfor-
eningen dannet 
ved en fusion, og 
Anders Balle blev 

valgt som den nye fælles for-
enings formand. Det blev hans 
lod at stå i spidsen for skole-
lederne i med- og modgang, 
ikke mindste igennem det dra-
matiske sidste års konfl ikt.

Mellem dør og karm har Ple-
num fanget den tidligere formand 

for nogle afsluttende replikker om. 
Med erfaringen som ballast, politisk 
næse og evnen til svare uden omsvøb, 
uden samtidig at love guld og grønne 
skove, er han som altid klar med nogle 
bud på, hvad der sker… 

 1  Hvordan vil du lige nu vurdere 
Skolelederforeningens position i 
de mange forandringer, der sker på 
skole- og organisationsområdet?

Vores strategi i forhold til reformerne 
har været at gå konstruktivt ind dér, 
hvor vi har haft mulighed. Vi havde kla-
re krav til arbejdsfordelingen i skolen. 
Vi ønskede større ledelsesrum, mere 
fl eksibilitet og regler, som understøtter 
og fremmer samarbejdet. Derudover 
har vi tilsluttet os og understøttet må-
lene og hovedsigtet med folkeskole-
reformen.

FARVEL  
til Anders

Efter godt seks år som skoleledernes formand har Anders Balle 
1/414 takket af. Hvad ser han af barrierer og muligheder for 
skoleledergruppen og for foreningen fremover? 
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E
valgt som den nye fælles for-
enings formand. Det blev hans 
lod at stå i spidsen for skole-
lederne i med- og modgang, 
ikke mindste igennem det dra-
matiske sidste års konfl ikt.

Mellem dør og karm har Ple-
num fanget den tidligere formand 

for nogle afsluttende replikker om. 
Med erfaringen som ballast, politisk 
næse og evnen til svare uden omsvøb, 
uden samtidig at love guld og grønne 
skove, er han som altid klar med nogle 
bud på, hvad der sker… 

1 Hvordan vil du lige nu vurdere 
Skolelederforeningens position i 
de mange forandringer, der sker på 
skole- og organisationsområdet?

Vores strategi i forhold til reformerne 
har været at gå konstruktivt ind dér, 
hvor vi har haft mulighed. Vi havde kla-
re krav til arbejdsfordelingen i skolen. 
Vi ønskede større ledelsesrum, mere 
fl eksibilitet og regler, som understøtter 
og fremmer samarbejdet. Derudover 
har vi tilsluttet os og understøttet må-
lene og hovedsigtet med folkeskole-
reformen.

FARVEL  
Efter godt seks år som skoleledernes formand har Anders Balle 
1/414 takket af. Hvad ser han af barrierer og muligheder for 
skoleledergruppen og for foreningen fremover? 

Det har betydet, at vi har haft og har 
meget stor indfl ydelse og bliver inddra-
get og hørt af beslutningstagerne både 
i forløbet op til vedtagelserne og i im-
plementeringsfasen. Denne position 
synes jeg, at Skolelederforeningen skal 
fastholde også fremover. En kritisk, men 
konstruktiv tilgang.

 2    Hvor arbejdspresset for mange 
skoleledere vel altid har været 
stort, er det med skolereformen, 
ny arbejdstid mv. blevet endnu 
større?

Det er åbenlyst, at der er fl ere konkrete 
ledelsesopgaver efter reformen. Det 
stiller store krav til lederne om priori-
tering af arbejdet og om at inddrage 
medarbejderne. Professionelle medar-
bejdere er i høj grad selvledende. Det 
har lærerne rigtig gode og lange erfa-
ringer med. Det skal de selvfølgelig bli-
ve ved med. Det nye for mange er, at 
det i højere grad skal ske i mere for-
pligtende fællesskaber.

Det er nødvendigt at få styrket det 
professionelle samarbejde i skolen. Og 
styrket ledelsen af dette samarbejde. 
Den faglige kvalitet skal sikres bl.a. via 
faglige vejledere, ligesom vi skal have 
kompetente folk på AKT området og 
ikke mindst på inklusionsområdet. Sko-
lens ledelse skal (i højere grad?) kon-
centrere sig om det strategiske og det 
personaleledelsesmæssige.

fem skarpe  
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3    Forårets konfl ikt satte fornyet 
spot på Skolelederforeningens 
placering i det organisatoriske 
billede, er der udsigt til ændrin-
ger på det område?

Foråret viste, at vi har en forening, som 
skolepolitisk står stærkt i forhandlin-
gerne og i medierne. Vi havde til fulde 
den frihed og selvstændighed, vi kunne 
ønske os. Det eneste område, hvor vi 
ikke i praksis er selvstændige er vedr. 
vores deltagelse og placering i forhand-
lingssystemet via vores medlemskab af 
DLF. 

Jeg synes, vi skal udfordre Den Dan-
ske Model, så lederne får en mere selv-
stændig placering i forhandlings- og 
aftalesystemet. Den tendens, vi oplever 
med arbejdsgiverrettede krav til ledel-
sen, gælder ikke kun skoleområdet. 
Ledelsen i hele den offentlige sektor 
oplever de samme tendenser. Vi har 
behov for et stærkere ledelsessamar-
bejde på tværs, og det bør medføre æn-
dringer også på organisationsområdet.

 4     Ikke bare samfundet, men 
fagforeningerne er under 
stadigt pres for at udvikle og 
forny sig, hvad er din vision 
for Skolelederforeningen? 

Vi har manifesteret sig som en stærk 
lederfagforening. Der er ikke en an-
den forening for en ledergruppe, 
som står blot i nærheden af os, hvad 
angår indfl ydelse, opmærksomhed 
og medlemsopbakning. Men vi skal 
videre! Fortsat styrke foreningens 
indfl ydelse og handlekraftighed både 
centralt og ikke mindst lokalt. 

Jeg tror, at der vil komme fl ere 
og fl ere lokale afgørelser vedrørende 
ledernes løn- og arbejdsforhold i 
vores favør. Derudover synes jeg, at 
foreningen bør gå forrest i bestræ-
belserne på at samle de offentlige 
ledere i et stærkere fællesskab. Der 
skal endnu mere power på dette ar-
bejde.

5     Hvad ser du i horisonten for 
Skole lederforeningen, skole-
lederne og folkeskolen, når du 
tager den store kikkert frem og 
stiller skarpt? 

Jeg ser (og håber på) en forholdsvis lang 
periode til implementering og rodfæstning 
af de reformer, som er vedtaget, men der 
vil aldrig blive ro. Vi vil til stadighed blive 
udfordret på bedre resultater og på højere 
effektivitet. Den offentlige sektor ser ikke – 
uanset hvilken regering – ud til at få tilført 
væsentligt fl ere resurser, så vi står kon-
stant overfor kravet om mere for mindre. 

Derfor skal vi fi nde alle de synergi-
effekter, vi kan. Via et styrket samarbejde 
internt, men i høj grad også via et tætte-
re samarbejde med andre instanser – 
både offentlige og private. Kun hvis alle 
parter arbejder sammen om samme høje 
mål med børnene og de unge mennesker, 
kan vi opnå de resultater, som de fortje-
ner. Der er nok at tage fat på. 

PS: Det bliver spændende at følge med 
i arbejdet!

FARVEL  
på vej ud

www.flexmodul.dk
SE VORES LØSNINGER I MODULBYGGERI

Flex Modul A/S leverer bygningen, som 
midlertidig eller permanent byggeri til leje 
eller køb.

Bygningen indrettes, så den opfylder netop 
jeres ønsker og behov.

Byggeriet opfylder kravene i BR2015 incl.:
• ventilationssystem
• varmepumper

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

Eksempel:
176 m² lokaler til 
arbejdspladser:
Lejepris pr. måned: 
kr. 19.900 ex. moms 
ved min. 36 mdr. 

Etableringsomkost-
ninger: transport, 
montage og tilslutning 
er excl. 

Lokaler til lærerarbejdspladser
hurtig levering
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mellemspil

Yndet medie af politikere, 

journalister og beslutnings-

tagere, der fatter sig i kort-

hed i posts på max 140 

tegn. I vækst, men stadig 

ukendt land for mange…

{TWITTER}

 De såkaldte familiekurser  i Københavns Kommune for børn og unge 
mellem 6 og 15 år, som mistrives, giver så gode resultater, at 30 ud af 33 
elever har kunnet inkluderes i en almindelig skoleklasse.

Kurserne består af en opstart, selve familiekursusforløbet af 16 ugers 
varighed og opfølgning på seks måneder, hvor børnene får redskaber til 
at håndtere en skoledag, og hvor lærere, forældre og kammerater tilegner 
sig viden og tillært sig en adfærd, der støtter elevens inklusion.

Se mere på eva.dk 

 Vil man fæstne lid  til medierne, går det dårligt med 
inklusionen i Vordingborg Kommune. Men sådan ser 
det ikke helt ud ifølge kommunens skoleledere. 

”Det er ikke nogen nem opgave, hvilket hænger 
sammen med, at det kan være en stor forandring for 
lærerne at skulle have opmærksomhed på det enkelte 
barns behov, men det er mit indtryk, at de fl este skoler 
er godt på vej, og at mange ting lykkes. Det hænger 
sammen med, at medarbejderne generelt er gode til at 
håndtere relationer”, siger Klaus da Cunha, formand 
for Skolelederforeningens lokalafdeling og leder af 
kommunens 10. Klasse Center. 

”Unuanceret” er det ord, der først falder Dorthea 
Ryhl Pedersen, viceskoleleder på Præstø Skole, ind, 
når snakken falder på mediernes dækning af Vording-
borgskolernes inklusionsindsats.

”Jeg har for nylig været på et kursus på landsplan, 
hvor en af oplægsholderne tog udgangspunkt i, hvor 
dårligt det går med inklusionen i Vordingborg. Så måt-
te jeg sige, at det ikke kun er rigtigt. Inklusionen lyk-
kes langt fra i alle tilfælde, men i de fl este går det 
godt, og man glemmer at tage hensyn til, at vi er en 
spydspidskommune, og derfor ikke har andres erfaring 
at læne os op ad, og vi er den første kommune, der 
evalueres”, siger viceskolelederen.

Se mere på www.skolelederforeningen.org > Nyheder

Fam  y l fe

Dilemmaet er til at tage og føle på: 
Hele 77 % af landets skolebestyrelsesmedlemmer 

oplever at have reel indfl ydelse på skolens udvikling, 
men kun 3 % af forældrene kom til valgmødet sidste 
gang, der skulle vælges skolebestyrelser. 

Det viser tal fra Landsorganisationen Skole og Foræl-
dre, der er klar med et nyt materiale, som skal fortælle 
forældrene om skolebestyrelsesvalget 2014.

Find det på skole-foraeldre.dk/valg14

Styr på detGåsehud
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INKLUSIONINKLUSION

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

Protac SenSit

Protac MyBaSe

Protac GroundMe Protac GroundMe og Protac MyFit

Sanse produkter 
n	 styrker kropsfornemmelsen

n	virker beroligende

n	øger trygheden

n	giver ro og koncentration

n	 støtter indlæring

KAMPAGNE
TILBUD
50%

Protac MyBaSe® 

– styrker balance og kropsbevidsthed

GRATIS BESØG
Vores ergoterapeuter 
rådgiver og fremviser 
gerne vores produkter 

ring 8619 4103

Om Protac MyBaSe®

Protac MyBaSe er en specialde-

signet madras med luft, der i 

kombination med kugler, fungerer 

som en tryg base, hvor kroppen 

stimuleres på en sjov og behagelig 

måde. Træner børns motorik og 

stimulerer sanserne, hvad enten 

man går, kravler, ruller eller ligger 

på madrassen. 

Funktion
MyBaSe har en aktiv og en sta-

bil side. Den aktive side træner  

balancen og motorikken. Den sta-

bile side skaber kropsafgrænsning, 

ro og afspænding.

Virkning
Kroppens grænser tydeliggøres 

igennem kuglernes dybe tryk. 

Gennem aktivitet  skabes bevæ-

gelse i madrassen og herigennem 

stimuleres muskel-led-sansen, 

balance- og berøringssansen og 

giver ro og tryghed.

Anvendelse 

I gymnastiksal, motorikrum, san-

serum, stillerum, bibliotek o.l. på  

skoler, SFO og børneinstitutioner.

Protac MyBaSe er i samme kvalitet 

som benyttes til redningsbåde. 

Belastningstestet  på Teknologisk 

Institut iht. DS/EN 10 204:2004 – 

3.1). Tåler en statisk belastning på 

1000 kg. Betrækket er antistatisk 

behandlet

Protacs produkter er CE-mærkede.

Plenum.04.04.14.indd   1 04/04/14   10.28
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ord og   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

 O rdene ”Educational failure 
is linguistic failure” tilhører 
Brian Dare, international 
konsulent i sprog og liter-
acy og direktør for Lexic 
Education, og kan kaldes 

kvintessensen af sprogbaseret undervisning 
også kendt som genrepædagogik. 

Den pædagogik har han og ligesindede 
med stor succes praktiseret i gennem flere 
år i Australien. Her tilrettelægges undervis-
ningen i alle fag ud fra et sprogligt fokus, 
og det har betydet, at mange elevers gene-
relle faglige niveau er højnet markant.

I vores hjemlige skolereforms nye nordi-
ske lys og de medfølgende målsætninger 
om forbedret læseniveau er det derfor rele-
vant at søge inspiration i den australske til-
gang. 

Derfor var Brian Dare hovedattraktionen 
ved konferencen ”Literacy for Learning”, 
som Nationalt Videncenter for Læsning har 
afholdt i København sammen med Skole-
lederforeningen. 

Genrepædagogik er oprindelig udtænkt 
af australske læseforskere. Metoden bygger 
på erkendelsen af, at ikke alle elever kom-
mer i skole med et omfattende ordforråd og 
begrebsapparat. Hvis undervisningen blot 
består i at stikke eleven en tekst, er der ele-
ver, som ikke kan finde rundt i den, fordi de 
nok kan afkode de enkelte ord, men har 
svært ved at finde de vigtigste ord. De ord, 
som bærer de centrale budskaber. Og de 
ord, som røber, hvilken type tekst vi over-
hovedet har med at gøre.

”Det er meget spændende og relevant 
for den danske skoleudvikling”, sagde skole-
ledernes formand Claus Hjortdal umiddel-
bart inden konferencen.

”Tidligere var der en holdning om, at 
man kun skulle fokusere på læsning og 
sprog i de første tre klasser. Når først ele-
verne havde knækket læsekoden, troede 
man, alt var godt. Den tanke gør genrepæ-
dagogikken op med”.

Skolelederens kritiske rolle
I den smukke højloftede festsal på Zahles 
Seminarium uddybede Brian Dare artiklens 
indledende citat og gennemgik de generelle 
idéer og tanker bag ”literacy for learning”, 
som genrepædagogikken kaldes i Australi-
en.

En tekst er kun en mindre del af en  
større sammenhæng, og før man forstår  
tekstens kontekst, dens omgivelser, kan 
man ikke til fulde udnytte den, lød en af 
hovedpointerne fra Dares power point- 
præsentation.

Han viste eksempler, hvor genrepædago-
gikken har udvidet elevernes forståelser for 
alt fra luftige fænomener som lys og mere 
konkrete ting som madopskrifter. Eleverne 
er blevet i stand til at fremstille langt bedre 
skriftlige arbejder, fordi de har fået en ind-
sigt i de enkelte ords mening og betydning 
og derigennem tekstens samlede funktion.

Senere på dagen skulle skolelederens 
”kritiske” rolle på dagsordenen, men allere-
de i frokostpausen tyvstartede Brian Dare 
programpunktet over for Plenum.

  i begyndelsen  
var ordet

Genrepædagogik kan meget vel være et vigtigt svar på skolereformens krav.  
Reportage fra ”Literacy for Learning” konference med et opråb til skolelederne.
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god mening
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ord og 

”I Australien får skolelederen 
gradvist mere magt. Dermed får 
han eller hun også større betydning 
for tiltag som genrepædagogik. 
Hvis lederen dedikerer sig, vil pro-
jektet få liv og succes. Men hvis 
lederen omvendt bare giver opga-
ven videre, tror jeg ikke på det. Mit 
råd er at få lederne med fra star-
ten, helt fra researchfasen. De er 
meget vigtige spillere”.

Spørgsmålet er bl.a., hvordan 
man overbeviser skolelederne om at 
spille med?

”Min første slide hedder”Build 
the argument”. Vi er nødt til at gøre 
det, vi gør her i salen i dag: Fortælle 
om de gode eksempler, vise de posi-
tive resultater. Hvis bare halvdelen 
af de tilstedeværende ledere bliver 
interesseret, er vi kommet et stykke. 
Og jeg tror, at vi i Australien – efter 
20 år – nu er lykkes med at etable-
re argumentet, så der nu er en til-
strækkelig stor gruppe, der ved, at 
det virker, og frem for alt ved, hvad 
det kræver for at virke”, sagde Brian 
Dare og fortsatte:

”Lederne bruger testresultater. 
De to skoleledere, jeg bruger som 
eksempel i mit oplæg, henviser beg-
ge til forbedrede testresultater. Det 
er en vigtig argument-strategi i for-
hold til at overbevise skole lederne. 
Ledere er resultatdrevne. Når de ser 
”4 før, nu 8”, bliver de interessere-
de. Fordi det taler et tydeligt sprog”.

Brian Dare kom en eventuel ind-
vending i forkøbet: ”Og det er helt i 
orden, selv om man ud fra et lærer-
synspunkt måske ikke synes, test 
skal være så vigtigt. Men test er 
ikke et dårligt måleredskab, fordi 
man kan og skal ikke skjule, hvad 
der ikke fungerer”, pointerede han.

Senere viste Brian Dare andre 
slides med vigtige punkter i bestræ-
belserne på at implementere en kul-
tur for sprogbaseret undervisning: 
Kapacitet og kritisk masse – altså 
kvalitativ kvantitet, om man vil, og 
endelig: Bæredygtighed som i ved-
holdenhed.

Vejen til ledernes opmærksomhed
Under rosetterne i salen sugede om-
kring 60 tilhørere opmærksomt til 
sig. 

Teknologien har gjort dokumenta-
tion visuel, iPads, iPhones o.lign. er 

tidens foretrukne noteapparater og 
vigtige pointer fra oplæggene er så-
ledes blevet taget ad notam i både 
levende og stillestående billeder. 

Efter Brian Dare afsluttede sit 
sidste oplæg blev ordet givet frit i 
salen. Her var der bred enighed om 
genrepædagogikkens relevans og 
kvaliteter. De skoler, der allerede 
praktiserer en sprogbaseret under-
visning, berettede om målbare 
fremskridt, ikke bare på elevernes 
færdigheder, men også på deres 
trivsel.

Vigtigheden af skolelederens rol-
le blev igen taget op og streget un-
der. Ledernes øjne og ører skal åb-
nes for at genrepædagogikken kan 
udnyttes optimalt. Og timingen kan 
vise sig at være helt rigtig, som kon-
sulent i Danmarks Lærerforening og 
involveret i kampagnen ”Læser for 
livet”, Åse Bonde, påpegede:

”Jeg tror, mange skoleledere  
vil noget for tiden. Den nye reform 
baner vej for en masse nye ting”. Net-
op reformen blev også af andre frem-
hævet som den ideelle løftestang for 
at implementere genrepædagogikken 
bredt og for at få skoleledernes op-
mærksomhed og opbakning. 

Desværre viste en håndsopræk-
ning, at kun syv skoleledere var til 
stede. Og ironisk nok kunne det iføl-
ge en af de få, skoleleder i Horsens, 
Anders Olesen, netop have rod i 
samme reform.

”Jeg tror, grunden til fraværet 
er, at konferenceoplægget ikke 
knytter tæt nok an til reformen. Re-
formen er alt lederne tænker på for 
tiden og på, hvordan vi skal leve op 
til kravene om forbedringer. Vi le-
dere er jo meget optaget af what’s 
in it for me”, lød det med lun refe-
rence til fordommen om de resul-
tatdrevne ledere. 

Skoleledernes formand, Claus 
Hjortdal, der var ordstyrer, lovede at 
holde fast og sprede budskabet og 
opfordrede samtidig alle til at gå til-
bage på skolerne og begejstret – 
men ikke alt for begejstret, for lede-
ren skulle jo nødig blæses omkuld, 
smilede han – fortælle om genrepæ-
dagogikkens fortræffeligheder ikke 
mindst i forhold til at imødekomme 
reformen og de skærpede målsæt-
ninger.

Genrepædagogik i Køge

Ind imellem oplæggene fra Brian 
Dare gav dansklærer og læsevejleder 
Vivi Byg Rasmussen et indblik i sit 
konkrete arbejde med genrepædago
gik i Køge kommune.
 
Sprog og genreorienteret undervis
ning er blevet en central del af det 
kommunale udviklingsarbejde, som 
Køge kommunes Børne og Ungeud
valg har igangsat. 
 
Køge havde i en del år arbejdet med 
at udvikle læseforståelsen blandt 
svage læsere på kommunens skoler, 
men man var frustreret over, at om
kring 15 procent af eleverne stadig 
var svære at få med. På̊ en konfe
rence i september 2010 arrangeret 
af Det Nationale Videncenter for 
Læsning (NVL) hørte man svenske 
skolefolk fortælle om fordelene ved 
at arbejde med genrepædagogik.
 
Siden har man arbejdet med at ind
drage denne tilgang i undervisnin
gen, først ved at uddanne læsevej
ledere, og dernæst ved at uddanne 
lærerne på skolerne.
 
I dag har mange af kommunens 
skoler et etableret arbejde med sprog 
og genre i 34.klasse samt i 7. klasse, 
men metoden bruges nogle steder på 
alle klassetrin og i alle fag. 
 
”Det er en grundlæggende anden 
måde at tænke undervisning på. 
Det skal man som lærer være klar 
over. Men resultaterne er tydelige”, 
fortalte Vivi Byg Rasmussen.
 
”Da jeg overtog min nuværende 
klasse i 6. klasse, lå gennemsnittet 
i bunden af middel. Nu går de i 9. 
klasse og i seneste test har hver en
kelt elev forbedret sig. Klassen ligger 
nu i gennemsnit i toppen af middel. 
I årets terminsprøve var et 4tal 
det laveste og i skriftlig fremstilling 
ligger de rigtig højt med flere 10 og 
12taller”, lød det stolt fra Vivi Byg 
Rasmussen. 

ekstra



  mest om skoleledelse 35

god mening

”Det vigtigste er, at genrepædagogik-
ken virker direkte ind i reformen. Den vil 
kunne blive en vigtig hjælp til at opnå de 
krævede faglige løft”, underbyggede for-
manden.

Men ifølge Claus Hjortdal kan udfordrin-
gen paradoksalt nok være reformen selv. 

»Det vigtigste er, at genrepædagogikken virker 
direkte ind i reformen. Den vil kunne blive den af-
gørende hjælp til at opnå de krævede faglige løft«
{ Claus Hjortdal, formand Skolederforeningen }

”På den ene side er forudsætnin-
gerne for forandringer skabt og vi 
ved, at genrepædagogikkens metoder 
virker. På den anden side er refor-
men ensbetydende med så omfatten-
de opgaver, som inklusion og ar-
bejdstidsbestemmelser, at den kan 

blive en forhindring for at indfri sine 
egne mål”.

Som han opsummerede: ”Det kræ-
ver virkelig, at man som leder kan kig-
ge ud over skærmen og se et endnu 
større billede”.  

Social kapital 
Skolelederforeningen anbefaler, at skolerne arbejder med 
at udvikle skolens sociale kapital,herunder: Tillid, retfær-
dighed og samarbejde om kerneopgaven...

Digitalisering af undervisningen
Skolelederforeningen anbefaler, at skolerne udarbejder 
en digitaliseringsplan med et entydigt fokus på imple-
menteringen af kravene i lovgivningen... 

Teamsamarbejdet på skolerne 
Skolelederforeningen anbefaler, at skoleledelsen arbejder 
med udvikling og kvalifi cering af teamsamarbejdet, så 
det får fokus på elevernes læring og medarbejdernes 
kompetenceudvikling...
 
Kompetencedækning i folkeskolen i 2020 
Skolelederforeningen anbefaler, at skoleledelsen udar-
bejder en plan for kompetenceafklaring og -udvikling 
bl.a. i forhold til den nationale målsætning...

Ledelsens understøttelse af arbejdet med læringsmål
Skolelederforeningen anbefaler, at skoleledelsen 
understøtter medarbejderne i at udvikle deres praksis 
i forhold til at arbejde med læringsmål... 

Skoleledelsens brug af ressourcepersoner 
Skolelederforeningen mener, at skoleledelserne skal ind-
drage ressourcepersoner i sikring af skolens kvalitet, fx 
faglige vejledere og andre fag- og fagområdespeciali-
ster... 
 
Arbejdets tilrettelæggelse på skolerne fra august 2014
Skolelederforeningen anbefaler et tæt samarbejde på 
skolerne om arbejdsopgavernes fordeling og tilrettelæg-
gelse, herunder undlader kollektive og fagretsligt bin-
dende aftaler...
 

Læs foreningens ’politikker’ på forskellige områder 
på hjemmesiden > Det mener vi

Hovedbestyrelsen har vedtaget en række 
politikpapirer med foreningens mere eller indre 
offi  cielle politik på en række områder: 

Skoleledernes brug afressourcepersoner

Skoleledelserne har gennem de senere år fået ansvar for et øget antal elever og medarbejdere i kraft 

af et stadig stigende antal skolesammenlægninger. Samtidig stiller Folkeskolereformen pr. august 

2014 krav om forbedrede læringsresultater for eleverne. Ressourcepersonerne er vigtige aktører i 

udviklingen af undervisningskvaliteten.
Kvalitetsudvikling stiller krav om dialog og opfølgningKvalitetsudvikling sker bl.a. på baggrund af dialog om målfastsættelse, handleplaner, resultater  og 

evaluering. Optimal dialog i forhold til hver enkelt medarbejder og medarbejderteam kan kun ske, 

hvis der er en tilstrækkelig opfølgning og supervision i forhold til kerneopgaven. Af bl.a. ressource-

mæssige årsager er det nødvendigt med delegering af dele af denne funktion.Mange lærere efterspørger supervision eller vejledning i forhold til deres undervisning eller i forhold 

til enkeltelever/klasser. Vejledere og andre specialister inden for fagene og fagområderne vil i en del 

tilfælde kunne give lærerne mere specifik didaktisk og metodisk vejledning end en skoleleder med 

evt. andre faglige kompetencer.

Ressourcepersonernes opgaverUdover den didaktiske og metodiske vejledning har ressourcepersonerne en vigtig opgave i at under-

støtte videndeling og refleksion over praksis, samt give generel inspiration til arbejdet i klasserne. 
Allerede eksisterende ressourcecentre bestående af lærere med særlige kvalifikationer inden for fx 

dansk, matematik, specialundervisning, AKT, IT mv. kan med fordel udvides til at omfatte faglige 

ressourcepersoner inden for andre centrale fag og fagområder, fx evaluering, inklusion, teamsamar-

bejde mv.

Nødvendige forudsætningerFor at opnå det fulde udbytte af kollegavejledning/-supervision er det nødvendigt, at det er en obliga-

torisk og naturlig del af ansættelsen, at man som medarbejder indgår i vejledningsforløb, at ressour-

Side 1

Skolelederforeningen mener ...
... at skoleledelserne skal inddrage ressourcepersoner i sikring 
af skolens kvalitet. Ressourcepersoner er i denne sammenhæng 
fx faglige vejledere og andre fag- og fagområdespecialister, som 
skoleledelsen har ledelsesansvar for.

vedtaget af Skolelederforeningens 
hovedbestyrelse den 7. november 2013

Det 
mener vi
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 D et er ikke så underligt, 
at Keld Grinder Han-
sens liv har drejet sig 
om skoleverdenen før 
og nu. Faren var skole-
inspektør på den sam-

me skole, som sønnen gik på. Moren 
var lærer.

”Det var ude på landet i 60’erne,  
og min far var en klassisk skoleleder  
af den type, jeg i min bog kalder ”fol-
kelæreren”, der var involveret i alt mu-
ligt i den lille landsby. Han var med i 
bestyrelserne i de forskellige foreninger, 
og blev opfattet som en lokal stands-
person. Denne status smittede også af 
på hans børn, så det var ikke altid lige 
nemt at være skoleinspektørens søn”.

Keld Grinder-Hansen er født 5. juni 
1959 i Sædder ved Køge. Han er histori-
ker, museumsmand, er afdelingschef for 
Kultur, fritid turisme og erhverv i Dragør 
Kommune og var tidligere skolechef 
samme sted. Han er debattør og forfatter 
til bogen ”Den gode, den onde og den 

   Meget 
mere leder
Keld GrinderHansen er søn af en skoleinspektør og en lærer. 

Han er forfatter til bogen ”Den gode, den onde og den engagerede. 

1000 år med den danske lærer”… 

engagerede. 1000 år med den danske 
lærer”. Broren er også historiker. 

Skolegangen på den lille landsby-
skole i Østsjælland blev afløst af skole-
gang på en nybygget skole, da han 
skulle i de større klasser. En skole, der 
afspejlede tiden i 70’erne.

”Så kom jeg på en åbenplanskole i 
Køge, hvor der var helt anderledes frit. 
Jeg kan huske, at religionslæreren gav 
øl, da Saigon faldt i 1975 og Vietnam-
krigen sluttede”.

Måske-måske-ikke, blev frøet til bo-
gen ”Den gode, den onde og den enga-
gerede. 1000 år med den danske læ-
rer” plantet i sindet på den lille dreng 
allerede, da han gik på landsbyskole. 
En ting er sikkert: Gennem livet har 
skolen i dens tidligere og nuværende 
form, fyldt meget i hans liv.

Den bedste lærer blev leder
Som historiker er han ikke uvant med 
at se tilbage i tiden, og det er jo som 
bekendt her, man tit skal finde forkla-

skolen   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: Jubilæumsgruppen/privat }

ringerne på mange af de ting, der sker 
i nutiden.

”Helt tilbage i tiden var lærerne 
konger i eget klasseværelse, og det er 
en udfordring, der er fulgt med helt op 
i vores tid. Lærerjobbet var et kald, og 
lærerne agerede som standspersoner”.

I anden halvdel af 1800-tallet bliver 
overlærere ledere i lokalsamfundets 
mange foreninger. ”Læreren var den vig-
tigste person næst efter præsten”. Se-
nere blev titlen ”førstelærer” indført. 
Vedkommende blev valgt ud fra faglige 
kvaliteter. Han var ”den første blandt 
ligemænd”, ifølge Keld Grinder-Hansen.  

”Sådan valgte man ledere i skolen  
i mange år, ind til man blev bevidste 
om, at der rent faktisk er mange ledel-
sesmæssige opgave forbundet med job-
bet. Det er først i de seneste årtier, at 
kommunerne har indset nødvendighe-
den af at forsyne skolelederne med de 
nødvendige ledelsesmæssige værktøj”.

Skoleinspektørerne skulle admini-
strere og planlægge, og Keld Grinder- 

»Det er af afgørende betydning, at få lærerne gjort 
kampklar til dag 1 i reformen. Det samme gælder 
for skoleledernes vedkommende, som skal påtage 
sig den langt større ledelsesrolle, som fraværet af 
centralt aftalte arbejdstidsregler kaster af sig.«
{ Keld Grinder-Hansen, historiker og forfatter }
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200 år

Keld Grinder-Hansen

Historiker, ph.d. er uddannet som cand.
mag. i historie og etnologi fra Køben
havns Universitet. Fra 1987 til 1996 var 
han ansat på Nationalmuseet. 

I 1997 blev han chef for Dansk Skolemu
seum, det nationale museum for skole 
og uddannelse, som han ledede med 
stor dygtighed, indtil museet lukkede 
ved årsskiftet 2008/09.

Medlem af Undervisnings ministeriets 
ekspertudvalg for folkeskolens historie
fag, der formulerede den ny fagbeskri
velse, hvor kronologien blev genindført 
som fagets rygrad, og i opstillingen af 
den efterfølgende, nok så omdiskute
rede, 29punkters historiekanon. 

I 2007 konkluderede han på grundlag 
af sin historiske rapport om elevplaners 
effekt, at folkeskolens obligatoriske 
elevplaner let kunne vise sig at blive 
’en dyr spild af tid’ for folkeskolen, et 
synspunkt, som har vundet genklang 
og har medvirket til en opblødning af 
elevplanernes udformning.

Medlem af en række bestyrelser, bl.a. 
som formand for Selskabet for Skole og 
Uddannelseshistorie og formand i FOF, 
Gentofte.

blå bog
Hansen ser et lidt pudsigt histo-
risk sammenfald mellem tiden 
før og i dag.

”Oprindelig var der stor for-
skel på lederrollen i den offent-
lige og i den private skole. På 
den offentlige skole var lederen 
en embedsmand, der administre-
rede, mens det på privatskolerne 
var ”købmænd”, der blev ledere. 
Dem der var gode til at få en for-
retning ud af det. Det er så sjovt 
at se i forhold til i dag, hvor den 
offentlige skoleleder i højere 
grad er nødt til også at være køb-
mand, men lederen på den priva-
te skole bliver pålagt mere bu-
reaukrati, så de to lederroller 
nærmer sig hinanden”, siger 
han.

På den anden side af skrivebordet
I sin tid som skolechef i Dragør 
Kommune, har Keld Grinder-
Hansen set, hvad det er for lede-
re, der tackler jobbet bedst.

”De skoleledere, der lykkes, 
det er dem, der er i stand til at 
lægge lærer identiteten fra sig, og 
levere professionel ledelse inden 
for de afstukne politiske rammer 
og det krydspres, som er vilkåre-
ne for moderne skoleledelse”.

Tilbage i tiden havde lederne 
på skolerne en stor autoritet. 
Ifølge Keld Grinder-Hansen gik 
det galt efter autoritetsoprøret, 
hvor de lærere, der kom ud fra 

seminarerne blev ”lønarbejderlæ-
rere”. Kaldet gled i baggrunden.   

”De blev usynlige og gik me-
get op i arbejdsregler. Op gen-
nem 70’erne og 80’erne eksiste-
rede der ofte en modsætning 
mellem de ”gamle” skoleinspek-
tører fra før ungdomsoprøret, 
som fortsat stod i spidsen for 
skolerne, og de nye generationer 
af antiautoritære lærere. Leder-
nes autoritet blev draget  i tvivl, 
og lederne havde ofte meget 
svært ved at tackle situationen. 
De manglede de nødvendige  
ledelseskompetencer”.

Da lønarbejderlærerne så blev 
ledere, blev situationen, ifølge 
Keld Grinder-Hansen, ikke meget 
bedre. De havde svært ved at de-
finere lederrollen i forhold til 
skolens lærere og begik ofte den 
fejl, at de forvekslede dét at 
være en autoritær leder med dét 
at optræde som en lederautori-
tet. Op mod årtusindeskiftet fik 
lærerne det stadigt vanskeligere 
med lønarbejderrollen, og til 
sidst tog lærerstanden et opgør 
med hele tankesættet og satte i 
stedet fokus på at formulere et 
professionsideal for lærerstan-
den. 

”Dette skete samtidigt med, at 
skoleledelse for første gang blev 
anerkendt som en særlig disci-
plin, som ikke enhver dygtig læ-
rer kunne sættes til at udføre. 
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Det var nødvendigt, at skole lederne 
blev klædt ordentligt på til at lede læ-
rere og drive en moderne skolevirksom-
hed. Professionalisering er blevet nøg-
leordet i det nye årtusinde, såvel for 
lederne, som skal stå i spidsen for en 
meget kompleks organisation, og for de 
professionelle lærere, der skal turde 
træde i karakter i lærerrollen og være 
synlig over for elever og forældre. Kal-
det er kommet tilbage i lærerjobbet”.      

Han fi nder det meget bekymrende, 
at mange lærere i afmagt over oplevel-
serne fra sidste års lærerlockout og med 
udsigten til den nye folkeskole reform, 
nu vælger ”at slå op i banen” og opgiver 
den professionelle lærerrolle for at søge 
ly i den gamle ”lønarbejderlærerrolle”, 
hvor intet bliver gjort, uden at der på 
forhånd er sat timer af til opgaven.

”Erfaringerne fra 70´erne, 80´erne 
og 90´erne viser tydeligt, at der ikke 
kommer noget godt ud af lønarbejder-
lærerrollen, hverken for lærerne selv, 
der mister respekt, og for skolen og 
eleverne som helhed”. Går lærerne ikke 
helhjertet ind for den nye skolereform, 

er der en stor fare for, at den bliver en 
fi asko”, siger Keld Grinder-Hansen. 

Skip den gamle tankegang
Han er helt med på, at det et krævende 
job at være skoleleder i dag, med man-
ge interessenter og modsatrettede inte-
resser.  

”For at kunne ”overleve” som skole-
leder i dag kræver det en bred vifte af 
ledelseskompetencer, og en god strate-
gisk fornemmelse for at kunne manøv-
rere inden for rammerne af krydspres-
set. Spørgsmålet er, om skolelederne 
også i fremtiden selv behøver at have 
en lærerbaggrund? 

”Det er naturligvis en fordel at ken-
de til livet ude i klasselokalerne, ikke 
mindst hvis lederen skal fungere som 
pædagogiske coach over for lærerne, 
men den opgave kan uddelegeres til 
andre medlemmer af skolens ledelses-
team. Skolelederen skal først og frem-
mest være leder med et stort L”.

Skoleledere er, er ifølge Keld Grin-
der-Hansen, i dag blevet ’meget mere 
ledere’, hvor det handler om at optime-

re sin skole, og hvis en lærer er for dår-
lig, så er det ud. Skolelederen skal jo 
som en koncerndirektør også levere et 
regnskab, der balancerer, siger han, 
samtidigt med, at det forventes, at 
lederen sætter den pædagogiske dags-
orden på skolen. 

”Det er et meget krævende ledelses-
job at være skoleleder anno 2014, og 
det er ikke blevet mindre set i lyset af 
det sidste års udvikling, hvor lederen 
har fået langt større ledelsesopgaver på 
den enkelte skole, samtidigt med at 
der fortsat eksisterer en lang række 
centralt vedtagne krav til skoledriften. 
Du ser ikke ledere i private fi rmaer 
have så mange bindinger”, siger Keld 
Grinder-Hansen. 

OBS Medlemstilbud: Skoleleder-
f oreningens medlemmer kan købe 
Grinder-Hansens bog til en fordelagtig 
pris. Normal udsalgspris er 330 kr. – 
rabatprisen bliver 280 kr. og bogen 
leveres portofrit. Kontakt: Muusmann 
Forlag på tlf. 33 16 16 72

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

SKOLELEDER-
FORENINGENS 
ÅRSMØDE

SÆT KRYDS

forslag.indd   5 07/04/14   11.24
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Hurtig og
gratis levering

ved køb over kr. 500,-
ekskl. moms

Varenr. 851194 

Viking personlig 
opbevaringsreol

Varenr. 820714

Merano 
kontorstol

Hurtig og

Varenr. 820714

Merano 
kontorstol

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

Bord + stol 

2495,-
SPAR 1495,-

Viking hæve/
sænkebord
Varenr. 850882 

Kun 

995,-
SPAR 500,-

ElektronikElektronikElektronikKontorartikler Husholdning ForfriskningerMøbler LagerElektronik

Tilbuddene gælder til den 31. maj

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv. / 40 / 2014

Online
www.lomax.dk

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

E-mail
salg@lomax.dk

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

salg@lomax.dk

40_Skolestart.indd   1 02-04-2014   16:21:31



mellemspil

Den store søgemaskine vil 

naturligvis gerne selv udbyde 

sit eget sociale netværk, og 

der er også har visse stor-

driftsfordele med gmail og 

andre familieting… 

{GOOGLE+}

På spørgsmålet, om de får søvn 
nok, svarer et repræsentativt udsnit 
af danskerne: 

Slet ikke

 5 %
i ringe grad 

21 %
skifter meget

17 %
sådan da 

41 %
i høj grad

17 %

Frivilligt
 Over 600 mentorer står klar.  men hvor er eleverne?

Erhvervsguiderne er voksne mentorer, der på frivillig basis er rede 
til at bruge et par timer hver 14. dag i et års tid, på en elev fra 7.-9. 
klasse, som har svært ved at se formålet med at gå i skole.

Det er det private netværk, Center for Socialt Ansvar, der bl.a. 
også driver ”Natteravnene”, der står bag initiativet – og som i løbet 
af 2014 egner med at kunne stille med 1000 mentorer…

Indtil nu har 135 børn primært på Sjælland draget nytte af ord-
ningen, der gerne vil brede sig til resten af landet. 

Se mere på www.erhvervsguiderne.dk 

Copydan Tekst og Node har indgået nye aftaler med landets 
grundskoler om kopiering af UV-materiale. 

Lærerne skal nu ikke længere forholde sig til, om de kopie-
rer ved kopimaskinen, scanneren, ved computeren eller gen-
nem andre digitale medier, men primært forholde sig til, hvor 
meget de kopierer, og hvordan de deler det med eleverne. 

Tidligere gjaldt aftalen desuden kun fotokopiering og print, 
mens skanning af tekst kunne tilkøbes. Nu gælder aftalen alle 
kopieringsmetoder og tekstmedier.

Læs mere om de nye regler på www.kopitilundervisning.dk

Zzzz…

Mennesker har forskellig behov 
for søvn. Er du 3540 år har du 
normalt brug for  78 timers søvn, 
fortæller forskningen.

Kilde: J-P og Videnskab.dk

 106 millioner  gange handlede danskerne på net-
tet sidste år og brugte 62,4 milliarder kr. Det er en 
vækst på ca. 14 % i forhold til året før. 

Forbrug

I KOPI
I KOPI
I KOPI
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 NYE BØGER MED INSPIRATION TIL DIN PRAKSIS

Af Christina Busk og Mette Madsen
248 kr.

[..] kan hjælpe (offentlige) le-
dere med at bruge etiske over-
vejelser i deres arbejde med 
(især) værdibaseret ledelse.

 – Lektørudtalelse,  
 DBC Medier 08/14

Af Hanne V. Moltke og Heidi Graff
398 kr.

En særdeles læseværdig bog, 
som i eller på trods af en travl 
hverdag giver stor værditil-
vækst.

 – Bjarne Tønnies, Skoleleder,  
 Dybbøl-Skolen

Af Annelise Dahlbæk

248 kr.

Anvisninger og konkrete øvelser, 
som ruster de studerende til at 
facilitere samarbejde og møder, 
både på studiet og i et fremtidigt 
arbejdsliv.

Af Hans Månsson 

328 kr.

Et meget relevant bidrag til 
den pædagogiske debat, som 
bl.a. aktualiseres af den kom-
mende folkeskolereform.

 – Kim Strøbech, Skolechef, 
 Ikast-brande Kommune

Af Marianne Spandet Jakobsen og 
Finn S. Jakobsen
368 kr.

Fremragende bog [...]  anvi-
ser konstruktive værktøjer 
til både forebyggelse og 
løsning af konflikter.

 – Anna Katrine Bruun, 
 Chefkonsulent,  
 Aarhus Universitet, Herning

Af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen  
Lund
328 kr.

Relationsudvikling i skolen er 
en særdeles god bog.

★★★★★★

 – Skoleleder Grethe Andersen,  
 Danske Kommuner nr. 9, 2014

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 

TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

KONFERENCE: Folkeskolereformen – nye muligheder
Kom til en inspirerende konference med fokus på 
folkeskolereformen. Hør en række eksperter og 
praktikere give deres bud på, hvordan skolens aktører 
kan løfte den ambitiøse opgave – og deltag i workshops.

SE PROGRAM OG TILMELD DIG PÅ DPF.DK

TID OG STED: 23. april kl. 9.00-16.00 på Hotel 
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
PRIS OG TILMELDING: 1.795 kr. inkl. moms. 
I prisen indgår et eksemplar af tidsskriftet 
Kognition & Pædagogik nr. 91 med temaet 
Folkeskolereformen.

Hør oplæg 
ved Claus Hjortdal,  
formand for Skole-

lederforeningen

Af Inger-Lise Heinze og Ida Lyndby 
Jensen

Elevbog 98 kr. 
Lærervejledning 398 kr.

LÆS MERE OM 
STAVSERIEN PÅ DPF.DK 

 STAV UNG
Et nyt systematisk materiale 
om retstavning, grammatik 
og kommatering. Der arbej-
des med målbeskrivelser og 
autentiske tekster, og mange 
opgaver er selvkontrollerende. 
Materialet bygger bro mellem 
grundskolens og ungdomsud-
dannelsernes undervisning. 

Materialet består af en elevbog 
samt en lærervejledning med 
facit og uddybende kommen-
tarer til de enkelte emner. 
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mellemspil

Portal til at dele og kommen-

tere videoer, film- og tv-ind-

slag eller kommercielle og 

virale slags med mere eller 

mindre skjulte budskaber. 

Alternativ: Vimeo.

{YOUTUBE}

LB-Fonden uddeler  
1 mio. kr. til skoler i 2014.
Årets hovedtema er: 

•      Styrkelse af de kreative  
elementer i undervisnin
gen, herunder hvordan 
man i højere grad får 
faglighed og kreativitet  
til at spille sammen i  
undervisningen.

Ansøgning rekvireres på 
www.lbforeningen.dk 

 Op til 15 % af eleverne  vil ikke fremover umiddelbart blive optaget på  
erhvervsuddannelserne, da der i erhvervsskolereformen er krav om, at de  
skal have bestået dansk og matematik i folkeskolen. 

Det har givet anledning til kritik, men også vurderinger af, at det kan målrette 
og motivere eleverne. I den forbindelse har Folketingets borgerlige blok tillige øn-
sket at skærpe adgangskravet for at komme i gymnasiet. 

Det bliver dog tidligst efter næste valg…

Sammenfatning af resultaterne af flere nøje udvalgte studier

Systematiske oversigter

Sammenligninger og tests af grupper delt ved lodtrækning

Lodtrækningsforsøg

Systematiske sammenligninger af udvalgte forløb/udviklinger

Kohorte- eller panelstudier

Systematiske sammenligninger af udvalgte forløb/udviklinger

Kohorte- eller panelstudier

Systematisk benchmarking med sammenlignelig gruppe/kontrol

Matchet kontrolgruppe

Benchmarking af indsats og effekt. Effektmåling over tid

Sammenligningsstudier

Udtalelser, usystematiske konsensusudtalelser mv. 

Ekspertholdninger

Anekdoter, historier, cases osv.

Casestudier

MEGET HØJ

MEGET LAV

Kilder: Mandag Morgen og Asterisk

FAST GRUND
At arbejde evidensbaseret er noget i retning af at være omhyggelig 
og – også kritisk – bruge den bedste aktuelle viden i forbindelse 
med at træffe beslutninger, gennemføre forandringer…

Alt er imidlertid ikke lige evident, og der er bl.a. lavet denne 
oversigt, hvor en række analyse- og evalueringsmetoder er ranglistet 
efter pålidelighed:

krea

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

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

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

Kort sagt styrker PERSPEKT 
klassens sociale miljø og 
dermed grobunden for fag-
lig læring.

PERSPEKT rummer fire 
strukturerede og testede 
læringsforløb til 0.-2. klas-
se, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse 
og 7.-9. klasse. Der med-
følger undervisningsmappe, 
øvelser og værktøjskuffert 
med spil, legoklodser, sno-
re, filmklip og billeder til 
brug på smartboards. 

For at få glæde af PERSPEKT 
skal din skole investere i 
korte lærerkurser og værk-
tøjsmapper.

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

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

Læringsmaterialet

PERSPEKT 

kan hjælpe på vej...
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ledelse af   { tekst: Michael Diepeveen / foto: OEB Press Photographs/privat }

 D en tyske hoved-
stad er kontrastrig. 
Tæt ved den næ-
sten totalskadede 
Gedächtnichs-
kirche ligger det 

nydelige hotel & konferencecenter 
Intercontinental, hvor den årlige 
Online Educa Berlin konference fin-
der sted. En begivenhed på 19. år 
af de større, når vi taler ny tekno-
logi og læring.

Med 400 sessioner, ekspert-
oplæg, debat, demonstrationer, 
udstillere, producenter og tusinder 
af skolefolk fra hele verden, er der 
her gode muligheder for at snuse 
ny viden op om e-learning, it-støt-
tet undervisning, læring og ledelse. 
I fokus er både virksomheder og 
den offentlige sektor, herunder 
især uddannelsesområdet. 

91 danske skoleledere er taget 
herned. Alle tilknyttet det toårige 
projekt ”Digital forandringsledel-
se”. Skolelederforeningen, KL og 
Undervisningsministeriet står for 
projektet og har arrangeret studie-

turen med chefkonsulent i UNI-C 
Leo Højsholt- Poulsen og projekt-
leder, skole inspektør Michael Ras-
mussen i spidsen. 

Konferencen giver de danske 
deltagere en ekstra lejlighed til at 
netværke. Gruppen er delt op i 
mindre grupper med hver sin tov-
holder, der har sørget for deltagel-
sen i et antal oplæg og for efter-
følgende drøftelse af indtrykkene. 

Der er samtidig plads til indivi-
duelle hensyn, og da konferencen 
byder på en spraglet fagligt-kolle-
gial forsamling af vesterlændinge, 
afrikanere og arabere kan man 
blende ind og hente inspiration her 
såvel som på udstillingen, hvor le-
verandører fra hele verden præsen-
terer deres nyeste produkter, tekno-
logier og tjenester. 

Perspektivet på konferencen er 
globalt, men i netværkenes fælles-
skaber kan man relatere det til 
egen virkelighed. Nogle af de dan-
ske repræsentanter er her tillige 
for at præsentere deres arbejde 
med IT-udviklingsprojekter på sko-

lerne hjemme for deltagerne fra 
andre lande.

Are you into MOOC?
En vildtvoksende gren på it-læ-
ringsmarkedet er online lærings-
tjenester med undervisningsforløb, 
vejledning og opgaver a la Khan 
Academy eller Pearsons Schools. 
Ad den vej introduceres måske 
mere opfindsomme tilgange til læ-
ring, end vi har været vant til, hvor 
data af vidt forskellig slags håndte-
res, mixes, analyseres, præsenteres 
og dermed absorberes… 

MOOC er en forkortelse for 
Massive Open Online Course. Kur-
ser på nettet, som alle i princip-
pet har adgang til, fx i form af 
multimediepræsentationer og in-
teraktive brugerfora.

 I USA er MOOC's særdeles ud-
bredt. Disse net-akademier er nu 
også på vej ind over Europa, og i 
3. verdenslande buldrer de frem, 
hvor eleverne via smartphones, 
tablets og sociale medier let går 
ind for at lære. Hvor det i 2010 

  IT 
læring

En delegation af danske skoleledere har været på studietur til en af verdens 

største konferencer inden for læring og teknologi Online Educa Berlin i byen 

af samme navn…
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forandringsprocesser

  IT 
læring 
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var én ud 23 unge, der frekventerede den type 
læringssteder, er det i dag 1 ud af 5. Som en 
repræsentant fra et af MOOC-akademierne sag-
de på konferencen: Vi opererer med potentielt  
3 milliarder elever! 

Kvaliteten her ufortalt, men et nyt mix mel-
lem traditionel undervisning og online læring er 
på vej. Og det stiller krav til de traditionelle ud-
dannelser om at modernisere sig og om at invol-
vere sig i den type uddannelsesudbud også. 

Big Data og Big Brother
Med de nye teknologiske platforme er der hurtig 
adgang til at hente kompleks viden, som igen 
giver nye dimensioner i undervisningen og læ-
ringen. Der er tale om et paradigmeskifte.

En af keynote-forelæsningerne handlede  
om ”Big Data”. Ny teknologi gør det ikke kun 
muligt for os – når der er strøm på – at have ad-
gang til alle slags informationer i tekst, billede, 
lyd på alle tidspunkter. Adgangen til de mange 
data giver både muligheder og barrierer. 

Vanskelighederne ligger bl.a. i at sortere og 
undgå overload. På den anden side man med 
de store datamængder træffe mere kvalificerede 
beslutninger langt ned i detaljen. Big Data er 
ikke alene udtryk for vokseværk i kvantitet, men 
også i kvalitet. De mange data afspejler i højere 
grad totaliteten og er mere virkelighedsnære.

Hvad betyder det så? Jo fx at man ved under-
søgelser ikke længere behøver at nøjes med at 
tjekke små udsnit og så skalere op. Man kan fak-
tisk spørge HELE populationen. Det svarer til, at 
hvor man en gang skulle tage fotos og måtte væl-
ge, om enten forgrunden eller baggrunden skulle 

være skarp, får man nu ultraskarpe billeder/vide-
oer både for og bag med mulighed for at zoome 
dybt ind. Eller for at gå den anden vej og se det 
hele fra himlen, fra rummet…

Big data er en ny måde at fokusere og forstå 
kausalitet mellem objekt og virkelighed på. Det 
giver ændrede måder at tilegne sig viden på og 
er en ændring af vores vanemæssige måde at 
overskue og lære på – med en meget større dif-
ferentiering og detaljering. 

Et eksempel er maskinoversættelse. Modsat 
computere, der i dag har kraft nok til at slå os i 
skak og Jeopardy, husker de fleste nok den me-
gen volapyk, der er kommet ud af arbejdet med 
at udvikle algoritmen for intelligent oversættel-
se og knække sprogkoderne, som man ellers har 
bakset med tillbage fra 80’erne. Uden held. 
Først med Big Data lykkedes det.

Google valgte for kun få år siden en anden 
strategi. Man hælder den ene korrekte oversættel-
se efter den næste ind i databaserne. Intelligente, 
lynhurtige kombinationer af korrekt translation gi-
ver så rigtig gode, snart fejlfrie resultater– i 
den voluminøse totalitet lykkes det efter-
hånden at få dækket alle hjørner.

Om det virker? Jo da, Ple-
nums udsendte tog de 160 
siders konferenceprogram 
på engelsk og uploade-
de det i Google 
Translate, hvor 
det på under 
1 sekund 

»En finsk skoleleder inspirerede med tanker om 
Flipped classroom eller flipped learning, som vi  
allerede fra næste år vil lege med i skolens medie-
udvalg. Derudover ser jeg med spænding på, hvor-
dan temaer som Big Data og MOOC’s på sigt vil på-
virke den fremtidige hverdag i folkeskolen.«
{ Kim Toft, afdelingsleder, Lundgårdskolen, Herning }

ledelse af  
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forandredes til omend ikke 
100 % korrekt rigsdansk, så 
næsten...

De digitale data afslører, 
hvordan vi lærer bedst, de-
taljerne i læringsprocessen, 
og på uddannelsesområdet 
styrker det grundlaget for 
Learning Analytics: Den sy-
stematiske indsamling, 
analyse og brug af data om 
eleverne med fokus på dif-
ferentiering og valg af (digi-
tale) læremidler. Og vurde-

ring af medarbejdernes op- 
gaver og kompetencer i den 

forbindelse. 
Big Data har også sine dark 

sides. Det private rum forsvin-
der, alt bliver hørt, set, optaget, 

kan forevises på offentlige platfor-
me. Det giver transparens, men fø-

rer også angst med sig for at begå 
fejl eller sætte spor. Det bliver brugt 

flittigt til kontrol og efterretning. Og 
det afføder så igen reaktioner i form af 
whistleblowere og undergrund som fx 
Anonymous.

Derfor er det nu en pædagogisk og 
dannelsesmæssig opgave at guide ele-
verne i de mange åbne valg, facilitere 
frie processer, men også styrke den 
sunde fornuft og kritiske sans over for 
mediemoguler og mere eller mindre  
systemstyret overvågning. Det er os 
over for Big Brother eller det, der på 
nysprog hedder data-dictatorship.

Nomader på egen hånd… 
Udviklingen af it og teknologi betyder 
bl.a., at læreren træder mere i bag-
grunden, og eleverne er medskabere  
af egne læreprocesser. En virkelighed, 
hvor den nye teknologi kan bruges til 
at imødekomme den enkelte elevs be-

hov. Hvor kompetente elever nogle gan-
ge lærer hinanden mere, end voksne 
professionelle og andre kan. Ja, hvor 
de lærer lærerne. 

Det faktum, at alle let kan finde in-
formation om alt og dermed potentielt 
ved noget om alt, rejser grundlæggende 
spørgsmålet: Er dette her nødvendigt 
og giver det mening? 

Svaret er ja. For it-støttet lærings-
tekno-logi påvirker neurologisk-psyko-
logisk og fører et nyt mindset og en ny 
pædagogik med sig. Om vi vil det eller 
ej. Hvor bl.a. omgivelserne uden for 
skolen kan inddrages mere. Med flere 
nye kombinationer, hvor der kan arbej-
des mere i team, fler- og tværfagligt, 
innovativt, involverende og produkt-
orienteret. 

Men også nej, for forskning viser fx, 
at indkøb af ny it og teknologi i sig selv 
IKKE har effekt på elevernes læring og 
præstationer. Og hvis man bare poster 
it-efteruddannelse i lærerne i den form, 
man kender, kommer der heller ikke 
meget mere ud af det. Man fremmer 
ikke målet om at øge elevernes udbytte 
af undervisningen og understøtte den 
nye skolereform. 

Undersøgelser viser tillige, at den frie 
(og overloadede) info, der flyder omkring 
os, påvirker unge studerende og kandida-
ter i retning af øget individualisme. Man 
ser en øget gruppe professionelle noma-
der, der ikke er specielt team- eller sam-
arbejdsorienterede. Nye generationer, der 
ønsker entreprenør-opgaver og at udfolde 
sig frit på de nye platforme. 

De unge er mobile mere end loyale, 
de er til kortere ansættelsesforløb, løse-
re netværk frem for forpligtende team-
samarbejde. Typer, som heller ikke ar-
bejder alene for penge og materiel 
tryghed, men som leder efter mening, 
efter autencitet – og ser deres (it-under-

støttede) arbejde som en mulighed for 
at udtrykke sig selv. 

Disse nomader er ikke hvem-som-
helst. De er den kommende nye elite, 
som skal lede os i fremtiden, hører vi 
fra forskere på Educa konferencen. Vi 
ser dem allerede i folkeskolen, hvor 
stiller krav til lærere og ledelse om fx 
at give mere plads for selvudvikling og 
kunne besvare kulturelle, eksistentielle 
spørgsmål…

Danskere i front
De danske skoleledere var også med på 
en workshop i Microsofts tyske hoved-
kvarter med fokus på ligheder og for-
skelle i digitale og didaktiske udfordrin-
ger i Tyskland, England og Danmark.

Berlin hører i den forbindelse til et 
af de fattigste områder i Bundesrepu-
blikken, hvor ikke alle skoler har ad-
gang til nye pc’er eller tablets. Lidt det 
samme er situationen i England, hvor 
nogle skoler og regioner er 1. Movers, 
mens andre er Early Adopters og igen 
andre er: Left Behind. 

På en velbesøgt, såkaldt ’Learning 
Cafe session’ under overskriften ’Digi-
tal Change Management’ præsenterede 
foreningens formand Claus Hjortdal vo-
res eget nationale DFL-projekt. Det har 
fokus ikke bare på ledelse og digital 
læring, men på forandringsledelse som 
helhed og derfor overførselsværdi på 
andre udviklingsområder. 

Tre danske skoleledere fortalte om 
deres konkrete skoleprojekter, hhv. Kri-
stian Toft, Silkeborg (omtalt i Plenum 
4/13) samt Lise Winther Carlsen, Løg-
stør og Troels Brogård Andersen, He-
densted (som vi skriver om i kommen-
de blade). Det kommer bl.a. til at 
handle om, hvordan glæden over alt 
det, vi kan lære, overhaler tilfredshe-
den med alt, hvad vi har lært.  

»Vi hørte bl.a. om ét projekt på Berlins skoler, der 
med succes satte fokus på piger og programmering 
af LEGO robotter, og som brød med nogle af vores 
traditionelle opfattelser af køn og teknologi. Også 
en skoleleder fra England fortalte via LYNC-video 
begejstret om student leadership mv.«
{ Thomas Born Smidt, skoleleder, Karup Skole, Viborg }

forandringsprocesser
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Arkitekt og ph.d. i læringsmiljøer Winie Ricken fra LEARNING SPACES har stor 
erfaring i indretning af læringsrum i skoler og institutioner. Hun arbejder med 
de fysiske rammers betydning for læring og skolebørns fysiske aktivitet. 

Indret i zoner og rum med forskellige funktioner
Skolers uderealer skal understøtte lyst og glæde ved leg, læring og bevægelse på 
til stadighed nye måder. De mange brugere  og forskellige behov kræver at areal-
erne indrettes i tydelige zoner i forhold til forskellige funktioner:

Bevægelse på mange måder og niveauer • - både til fri leg og faglige aktiviteter. 
Fx til i matematik at kunne inddrage fysisk aktivitet i øvelser med de fire 
regningsarter, geometriske figurer/trigonometri, talrækken fra 0 – 100, 
tabeller og forsøg med mål og vægt og rummelige figurer. 

Udendørseksperimenter. Udeværksteder og projektarbejde• . Fx et 
eksperimentarium til natur/teknik, andre fag og aktiviteter. Et uderum 
og fleksible udeværkstedsfaciliteter, der involverer alle sanser til praktisk 
undersøgelse, ’naturoplevelser’ og konstruktionsmuligheder. 

Stilleområder til ophold, fordybelse og gruppearbejde•  – skabe rum i rum. 
Et sted hvor man kan være med en gruppe elever uden at blive forstyrret. 
Et rum til cooperative learning. Et sted med mulighed for afspænding, 
afslapning og afstresning. Et gemmested. 

Samling og formidlingssteder • for udeaktiviteter, optræden med teater og 
musik. Et sted hvor vi kan udstille/hænge ting op. 

www.learningspaces.dk eller www.copla.dk

Deltag i gratis studietur til en af de skoler hvor læringscirklen 
og udeværksteder er i brug. Tilmeld/ kontakt Winie Ricken på 
wr@learningspaces.dk og søg mere inspiration til indretning 
af skolens uderum i hæftet ‘Skolens uderum til leg, læring og 
bevægelse’ som kan hentes på www.learningspaces.dk eller 
www.copla.dk

Hent gratis publikation om indretning af skolens uderum på 

Udnyt og indret skolens uderum optimalt til lærings- og bevægelsesaktiviteter
Læs her om indretning i zoner og rum til forskellige funktioner og om ‘læringscirklen’
der skaber et socialt rum for mangfoldige aktiviteter for alle aldersgrupper

UDERUM 
TIL LÆRING OG 
BEVÆGELSE

midterbase

Læringscirklen forener leg, læring og bevægelse/ 
fitness/ parkour for alle aldersgrupper

‘Læringscirklen’ - et socialt rum til læring og bevægelse
Winie Ricken har i samarbejde med Copla Legepladser 
udviklet en ny type ‘legeplads’ til læring og bevægelse. 
Den er udformet som en ‘kropslig spilleplads’ med 4 
yderbaser og 1 midterbase delt i 4 med forskellige fysiske 
og kropslige og mentale udfordringer imellem. Udform-
ningen giver mulighed for at implementere forskellig 
faglig læring gennem træning, leg og samarbejde - fx 
ml. 4 konkurrende hold med start og slut på forskellige 
baser. Matematikkens vinkler, arealer og rumfang kan 
opmåles 1:1. Idrætsundervisningen får nye muligheder 
og mange andre fag kan med fordel udvikle opgaver som 
kan udfoldes kropsligt i bevægelsescirklen. Den rummelige 
opstilling kan med lethed rumme 30 elever på een gang. 
Introduktion og opsamling foregår på baserne eller på en 
tilknyttet amfitrappe som også kan fungerer som møde-
sted  i en undervisningssituation hvor rummet er ‘booket’. 

Eks. på indretning af udeværksted med mange aktivitetsmuligheder
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Der er mange forskellige måder at bruge læringscirklen på med mange 
fysiske sværhedsniveauer. De forbundne fysiske klatre- og balance-
elementer i stor skala kan forceres og indgå i såvel organiserede som 
uorganiserede lege- lærings- og bevægelsesaktiviteter. Eksemplet her 
er udarbejdet i forbindelse med projekt ‘Drøn på skolegården’.
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Arkitekt og ph.d. i læringsmiljøer Winie Ricken fra LEARNING SPACES har stor 
erfaring i indretning af læringsrum i skoler og institutioner. Hun arbejder med 
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Samling og formidlingssteder • for udeaktiviteter, optræden med teater og 
musik. Et sted hvor vi kan udstille/hænge ting op. 

www.learningspaces.dk eller www.copla.dk

Deltag i gratis studietur til en af de skoler hvor læringscirklen 
og udeværksteder er i brug. Tilmeld/ kontakt Winie Ricken på 
wr@learningspaces.dk og søg mere inspiration til indretning 
af skolens uderum i hæftet ‘Skolens uderum til leg, læring og 
bevægelse’ som kan hentes på www.learningspaces.dk eller 
www.copla.dk

Hent gratis publikation om indretning af skolens uderum på 

Udnyt og indret skolens uderum optimalt til lærings- og bevægelsesaktiviteter
Læs her om indretning i zoner og rum til forskellige funktioner og om ‘læringscirklen’
der skaber et socialt rum for mangfoldige aktiviteter for alle aldersgrupper

UDERUM 
TIL LÆRING OG 
BEVÆGELSE

midterbase
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fitness/ parkour for alle aldersgrupper
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ml. 4 konkurrende hold med start og slut på forskellige 
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opmåles 1:1. Idrætsundervisningen får nye muligheder 
og mange andre fag kan med fordel udvikle opgaver som 
kan udfoldes kropsligt i bevægelsescirklen. Den rummelige 
opstilling kan med lethed rumme 30 elever på een gang. 
Introduktion og opsamling foregår på baserne eller på en 
tilknyttet amfitrappe som også kan fungerer som møde-
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r du nyudnævnt 
leder og vil ger-
ne have en kon-
centreret indfø-

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

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

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

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

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

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

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

Endeligt program offentlig-
gøres medio april 2014.

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

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,  
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger

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

Tid
1. – 3. september 2014

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

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

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

Pris (medlemstilbud)
Kr. 2495,- 

kursus
’14



kursus
mellemspil

Hver måned flytter ca. 1000 nye indbyggere til København. 
Fra 2003-13 er befolkningstallet i hovedstaden og Aarhus- 
området vokset med 7 %, men befolkningen i småby-regionerne 
er faldet 5 %. Og i forbindelse med landsbyernes og vejkants-
danmarks fremtid tales der om tre scenarier:

› Man lader stå til; lad falde, hvad ikke kan stå…
› Man afvikler ved fx at opkøbe og nedrive alle huse...
›  Man tillader ny, spredt bosættelse i landskabet...

Nye undersøgelser peger entydigt på, at landet er ved at knæk-
ke i to. I de større byer samles fremgang og velstand – mens 
resten af landet er overladt til stagnation og affolkning.

Flyttemønstret taler sit tydelige sprog: De erhvervsaktive 
flytter til de større byer. Mens de arbejdsløse, pensionister og 
efterlønnerne flytter til provinsen, der samlet set affolkes. Ud 
af 98 kommuner falder befolkningstallet pt. i 63, der ellers 
dækker 83 % af landets areal. 

Optimister tror, at når væksten vender tilbage, vender ud-
viklingen. Men de tager fejl, viser undersøgelserne også. Det er 
kun de større byer, især Aarhus og København, der mærker op-
svinget. Resten af landet får ikke arbejdspladser, butikker, 
skoler og hvad, der ellers er gået tabt, tilbage.

 Hvad optager skoleledere  lige nu? Det kan du læse i en ny  
blog  stafet ’Skoleledernetværket’ skrevet af skoleledere på skift.

Netværket skal give inspiration til og mulighed for, at skole-
ledere kan trække på hinandens viden, indsigt og erfaring. Læs fx 
om ’Ledelsesobservationer – en del af skolelederrollen’ skrevet af 
Ole Møller Laursen, skoleleder, Holmegårdsskolen i Hvidovre.

På hjemmesiden kan man også kommentere de forskellige ind-
læg, komme med ideer til næste blog eller melde dig til at skrive 
blogstafet.

Læs mere på www.skoleledernetvaerket.dk

Du kan også følge med på Twitter med hashtagget #slnchat

 Frederiksberg Kommune  lan
cerer et tilbud om gratis online 
lektiehjælp til elever fra 5.10. kl.

Eleverne kan få personlig hjælp 
til lektierne online mandag til 
torsdag mellem klokken 14 og 17. 
Via chat, webcam og whiteboard 
kan eleven snakke og skrive sam
men med en lektiehjælper.

40 frivillige lektiehjælpere er 
pt. tilknyttet ordningen, som 
forventes at skulle udvides til ca. 
100 lektiehjælpere, når tilbuddet 
i løbet af 2014 bliver fuld imple
menteret.

Har man noget spændende 

eller intelligent på hjerte, 

så åbn en weblog på din 

egen hjemmeside og bliv 

blogger og del tankerne,  

få følgere, bliv kendt… 

{BLOG(S)}

Rådne  
bananer

ONLINE

Stafet
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Fotodelings- og social netværkstjeneste 

med 35 mio.brugere og 110 miofotogra-

fi er, hvor man som på det mindre kendte 

Pinterest er med på en kigger…

{INSTAGRAM}

mellemspil

Gitte Reimann, skoleleder på 
Falkenborgskolen i Frederikssund 
Kommune er udpeget af Antorini til 
formandskabet for det nye Råd for 
Børns Læring, der afl øser det tidlige-
re Skoleråd.

Formandsskabet rådgiver under-
visningsministeren og ministeren for 
børn og ligestilling om implemente-
ringen af reform, det pædagogiske 
arbejde i skole og dagtilbud, børns 
faglige udbytte, trivsel og udvikling, 
herunder social arv, inklusion, inte-
gration mv.

Formanden for rådet er Agi Csonka, 
direktør for SFI. Medlemmer af for-
mandskabet i øvrigt: Rektor Stefan 
Hermann, dagtilbudsleder Fie Lade-
mann, forsknings- og udviklingschef 
Andreas Rasch-Christensen, profes-
sor Charlotte Ringmose og børne- og 
kulturdirektør Anders-Peter Østerga-
ard – samt 
altså skoleleder Gitte Reimann.

Ud over formandskabet består Rå-
det af 18 medlemmer, indstillet af 
organisationer på området, herunder 
vor egen forenings formand Claus 
Hjortdal.

Inspiration til undervisningen og tilrettelæggelsen 
af samme: 

•  Jubilæumsprojekt ’Lærer For Livet’ 1814-2014:
SKOLE200.DK 

•  Site om lærerpraksis og professionsudvikling: 
LÆRERPROFESSION.DK

•  Site om vurdering og valg af læremidler 
LÆREMIDDELTJEK.DK

Og så er det ikke bare for livet, men vejen og 
sandheden.

Skole og Forældre, Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden har lanceret ”Forældre-
fi duser”, som er en gratis, gennemtestet online værktøjskasse målrettet indskolingen.

Værktøjskassen skal gøre det nemmere for skole og forældre at skabe bedre trivsel 
i fremtidens folkeskole via et inkluderende forældreunderstøttet elevsammenhold. 

Afdelingsleder på Glostrup Skole, afdeling Skovvangsskolen, Birgit Henriksen, 
har prøvet materialet og konkluderer, at de konkrete redskaber og skabeloner for 
lærere og forældre kan mindske den negative betydning af social arv og mobning:

”Forældrefi duser skiller sig bl.a. positivt ud ved dels at tage udgangspunkt i en 
forankring af forældrene fra 0. kl. og gøre det nemt at samarbejde forældrene imel-
lem som et supplement til det mere traditionelle skoledrevne skole/hjem-samarbej-
de samt etablere inkluderende forældrenetværk”.

”Det er en gevinst, at forældrene – ikke læreren – bliver den drivende kraft, når 
skolen og indskolingslærerne først har introduceret konceptet for forældrene. Det 
gør det til en rigtig god social investering for den enkelte lærer”, siger hun, der også 
mener, at indsatsen kan være med til at gøre det nemmere at lede en skole...

Se mere på www.forældrefi duser.dk

f   duser

For livet

PÅ RÅD
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Strategisk
Et forskerhold med professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, i spid-
sen peger i en analyse i Politiken på, at skoleledere i folkesko-
len bruger al for lang tid på andre opgaver i forhold til deres in-
tentioner om at bruge mere tid på strategisk ledelse.

I punktnedslag i 2004, 2008 og 2012 har forskerne under-
søgt, hvor meget tid skolelederne bruger på faglig ledelse, per-
sonaleledelse, administrativ ledelse og strategisk ledelse. Skole-
lederne bruger i 43 procent af deres tid på personalet, 28 procent 
på administrative opgaver og kun 20 procent på strategisk le-
delse, selv om de vurderer, at det sidste område burde optage 
mere end halvdelen af deres tid.

Det er åbenbart vanskeligt at prioritere mellem de ledelses-
opgaver, som fylder i praksis, og de ledelsesopgaver, som man 
som leder synes burde prioriteres højst, mener forskerne.

Dog går det fremad: Hvor det i 2012 er hver femte skole-
leder, der brugte mere tid på strategisk ledelse end på andre 
ledelsesopgaver, var det i 2004 kun hver 10.



URO I KLASSEN?
FÅ HJÆLP FRA STØJ TIL STILHED

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

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

GRATIS
AKUSTIK-TJEK 

Få et gratis akustiktjek

og tilbud på arbejdsro i

klassen. Vi sørger også

for montagen.

205x285 Plenum.indd   1 03/04/14   08.46



  nummer 03 / april 201454

analyse   { tekst: Sanne Lisborg / foto: Tea Bendix }

HYBRID
LEDELSE

Moderne skoleledere skal kunne give plads til uorden og uklar

hed, ja skal i sine relationer og sin kommunikation kunne om

favne modsatrettede krav og se det som en mulighed for kunne 

lede under pres fra mange sider… 

 D et er velkendt, at der 
over en årrække er sket 
en bevægelse mod en 
ny skolelederrolle, som 
baserer sig mere på 
strategisk ledelse end 

fagprofessionel ledelse. Hvor skolen før 
blev ledet ud fra logikken om ”frem-
mest blandt ligemænd”, er der i dag 
sket en betydelig udvidelse og profes-
sionalisering af skolelederrollen, viser 
forskningen. 

Denne udvikling er en del af det fo-
kus, der de seneste år har været til at 
modernisere velfærdsstaten. Ledelse er 
blevet udråbt som midlet til fornyelse. 
Skoleområdet er ingen undtagelse. 
Skolen er i høj grad blevet ramt af for-
andringsbølgen, hvilket har medført 
store ledelsesmæssige forandringer, og 
den gamle fagprofessionelle leder er 
kommet under fornyet pres af nye le-
delsesidealer.

Lidt populært sagt er moderne skole-
ledere blevet direktører i selvstændige 
virksomheder, som skal lave planer for 
virksomheden, udvikle egne værdier og 
målsætninger og sørge for at kunderne 

(eleverne og forældrene) er tilfredse. 
Samtidig har brugerne fået mere magt i 
form af forældrebestyrelser, og politi-
kerne blander sig i væsentlig højere 
grad i, hvordan skolen bliver ledet –  
senest med den nye folkeskolereform. 

Skolelederne er i det hele taget pålagt 
økonomiske, administrative, pædagogi-
ske, politiske og kompetencemæssige 
krydspres. Presset gør, at skolelederen i 
dag står over for en kompleks ledelses-
opgave med forskellige krav og forvent-
ninger.

I forbindelse med udarbejdelsen af 
en kandidatafhandling på CBS har jeg 
undersøgt, hvordan skoleledere håndte-
rer forskellige krydspres i deres ledel-
sespraksis. Undersøgelsen bygger på 
interviews med skoleledere om, hvilke 
konkrete strategier de bruger i deres 
daglige ledelse til at tackle de udfor-
dringer, som modsatrettede krav og for-
ventninger skaber. 

Alt er kommunikation
Den teoretiske ramme for undersøgel-
sen er Luhmanns systemteori. I det  
systemteoretiske univers består sam-



  mest om skoleledelse 55

Plenum layout   6 20/03/14   00.35

 at kapere kaos

LEDELSE

  mest om skoleledelse 55



  nummer 03 / april 201456

fundet udelukkende af kommunikation. 
Kommunikationen finder sted inden  
for forskellige systemer, eksempelvis 
det retslige, pædagogiske eller økono-
miske system. Det er derfor ikke inte-
ressant, hvilke intentioner eller tanker, 
der ligger bag en kommunikation, men 
derimod hvordan kommunikationen  
udfolder sig indenfor de forskellige  
systemer. 

Kommunikationssystemerne er snæ-
versynede, da de filtrerer alt gennem 
deres eget forskelssættende blik. I det 
retslige system ses alt eksempelvis ud 
fra forskellen ret eller uret, noget vil alt-
så altid enten være rigtigt eller forkert 
ud fra et retsligt blik – og intet andet. 

Gennem seks dybdegående inter-
views med tre skoleledere har jeg i min 
afhandling undersøgt, hvilke kommuni-
kationssystemer skolelederne bruger i 
deres kommunikation, og hvordan der 
opstår krydspres mellem eksempelvis 
pædagogisk og økonomisk kommuni-
kation, og endnu vigtigere hvilke kom-
munikationsstrategier, skolelederne  
gør brug af over for de forskellige 
krydspressituationer. 

Skoleledere tager styringen 
Min undersøgelse viser, at skolelederne 
i mange tilfælde er styrende over for 
krydspresset i stedet for at lade sig sty-
re af det. Skolelederne bruger de for-
skellige krav og forventninger i deres 
ledelse strategisk ved at vælge den 
kommunikationsstrategi, der passer 
bedst på den konkrete situation. De 
lægger sig ikke fast på én kommunika-
tionsstrategi, men jonglerer mellem for-
skellige i deres ledelse. 

Som en skoleleder siger: ”Jeg har 
forskellige strategier over for forskellige 
aktører. Hvis skolebestyrelsen modar-
bejder en, kan man give dem noget 
medvind, så de gider at kæmpe for 
skolen. På samme måde kan man have 
en særlig strategi over for lærerne”. 

Denne form for ledelse kalder jeg  
hybridledelse. Her skifter skolelederen 
mellem forskellige kasketter i sin ledel-
se. Modsat skuespilleren, der har ét ma-
nuskript, har skolelederen mange for-
skellige, som han mingelerer imellem. 

Et andet eksempel på den hybride 
ledelse er en skoleleder, der bruger to 
helt forskellige kommunikationsstrate-
gier.

I sin kommunikation med lærerne  
er hun anerkendende og inddragende, 

men når hun taler med forvaltningen, 
bruger hun en anden strategi: ”Når jeg 
taler med forvaltningen, så er jeg fuld-
stændig fokuseret på indhold og fakta. 
Det er en helt anden kommunikations-
form end jeg er vant, men efter at jeg 
er begyndt på det, har jeg haft nogle 
fantastiske oplevelser i min relation til 
forvaltningen”.

Ved at have forskellige kommunika-
tionsstrategier kan den hybride skole-
leder både imødekomme lærernes og 
forvaltningens forventninger til hende 
som leder, og hun skaber sig et større 
ledelsesrum. 

Uorden i stedet for orden 
I det systemteoretiske univers er alt kom-
munikation funderet på et paradoks, da 
kommunikationssystemerne er selvrefe-
rentielle, dvs. at de forsøger at iagttage 
sig selv, men dette er ikke muligt.

Det fører til en situation af uafgør-
barhed, hvor systemet ikke kan afgøre, 
om eksempelvis forskellen ret/uret igen 
er ret/uret, når det forsøger at iagttage 
sig selv, og kommunikationen begynder 
en formålsløs pendlen frem og tilbage 
mellem de to værdier. Luhmanns ana-
lyse af denne problematik viser bl.a., 
at man forsøger at skjule paradokset 
ved simpelthen at vælge enten uret el-
ler ret og skjule den anden side i kom-
munikationen. 

En anden systemteoretiker Gunther 
Teubner tilbyder en anden mere pro-
duktiv måde at forholde sig til paradok-
set. I stedet for at gemme paradokset 
af vejen, skal det hives i forgrunden, så 

man åbenlyst kan skifte mellem for-
skellige kommunikationsstrategier. 

Det er denne paradokstænkning, der 
er grundlaget for den hybride ledelses-
form, hvor den hybride skoleleder kan 
iagttage den forskel deres kommunika-
tion bevæger sig henover, og bliver i 
stand til at vælge den side, der passer 
bedst på den konkrete situation. Denne 
måde at kommunikere på afspejler 
bedre de modsatrettede krav og for-
ventninger, som skolelederne står over 
for i deres ledelse, hvor de hele tiden 
må forholde sig til deres måde at kom-
munikere på. 

I stedet for at forsøge at eliminere 
krydspresset skal skolelederen bruge 
det aktivt i sin ledelse. Det at kunne 
navigere mellem forskellige kommuni-
kationsstrategier og bruge krydspresset 
strategisk bliver en ledelseskompeten-
ce i sig selv for den moderne skolele-
der. Lederen skal altså ikke være én 
leder i sin ledelse, men kunne agere i 
mange forskellige lederroller. Selvledel-
se i et hybridledelsesperspektiv handler 
derfor ikke kun om at lede sig selv, 
men om at lede sig selv strategisk. 

Det er ikke kun skolelederens rolle, 
som krydspresset har en betydning for, 
men også forståelsen af, hvad strategi 
er. I den traditionelle ledelseslitteratur 
opfattes strategi som et værktøj, der 
skal skabe orden og klarhed i en organi-
sation. Men denne ambition om enty-
dighed og orden modsvarer ikke den vir-
kelighed med modsatrettede krav og 
forventninger, som skolen befinder sig i.

Uorden og flertydighed er nemlig 
selve fundamentet for skolen, og stra-
tegi handler ikke om at skabe klarhed, 
men i stedet om at omfavne uklarhed. 
Skolelederen må derfor give plads til, 
at uorden og uklarhed får plads og ’kan 
trives’, da det er hendes faktiske mu-
lighed for kunne lede i et krydspres. 

Sanne Lisborg er sociolog og konsulent 
i Børne- og Kulturforvaltningen i Rød-
ovre Kommune. Artiklen er baseret på 
hendes kandidatafhandling ’Skoleledel-
se – en mulig umulighed’ på Politisk 
Kommunikation og Ledelse på CBS. 
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Luhmann, Niklas (1995): Iagttagelse og Paradoks – es-
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Teubner, Gunther (1996): Double Bind: Hybrid Arrange-
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»I stedet for at forsøge at 
eliminere krydspresset 
skal skolelederen bruge 
det aktivt i sin ledelse. 
Det at kunne navigere 
mellem forskellige kom-
munikationsstrategier 
og bruge krydspresset 
strategisk bliver en 
ledelseskompetence i 
sig selv for den moderne 
skoleleder.«
{ Sanne Lisborg, B&U-forvaltningen, Rødovre }
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meld din klasse til 
gocook smagekassen 

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

Temaet for årets 
smagekasse er 
100% din fastfood. 

Tilmeldingsperioden er 
1. april til den 5. september. 
på www.skolekontakten.dk 

Tilmelder du din klasse, modtager 
I 
lærervejledning og opskriftshæfter. 
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan I hente 
en gratis smagekasse med råvarer 
til 24 elever i den lokale Coop-butik. 
Målgruppen er 4.-7. klasse i hjem-
kundskab/madkundskab

Temaet for årets 
smagekasse er 
100% din fastfood. 

Tilmeldingsperioden er 
1. april til den 5. september. 
på www.skolekontakten.dk 

NB: Du må påregne max 100,-kr. til enkelte ekstra råvarer. 

Gratis 
undervisnings-

materiale og 

smagekasse

201425 Gocook_plenum_205x285.indd   1 03/04/14   13.52
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Vidste du at:
•	Lunkent vand bare 
ikke smager lige så 
godt som koldt vand  

•	Postevand er renest, 
sundest og billigst 

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

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

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

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

Alle priser er ekskl. momsoms.

Giv eleverne adgang til friskt, 
iskoldt drikkevand...

Forkæl lærerne med 
RIGTIG god kaffe  
Lige nu tilbyder vi at låne jer en CINO EC kaffeautomat 
GRATIS i to uger. 

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

Prøv en 
kaffeautomat 

gratis 
i 2 uger

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

Plenum 410x285_april 2014.indd   1 04/04/14   11.00
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Vidste du at:
•	Lunkent vand bare 
ikke smager lige så 
godt som koldt vand  

•	Postevand er renest, 
sundest og billigst 

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

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

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

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

Alle priser er ekskl. momsoms.

Giv eleverne adgang til friskt, 
iskoldt drikkevand...

Forkæl lærerne med 
RIGTIG god kaffe  
Lige nu tilbyder vi at låne jer en CINO EC kaffeautomat 
GRATIS i to uger. 

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

Prøv en 
kaffeautomat 

gratis 
i 2 uger

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

Plenum 410x285_april 2014.indd   1 04/04/14   11.00
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OK '15   { tekst: Team Løn og overenskomst / Illustration: Colourbox }

  O  verskrifterne 
på dette års 
overenskom-
ster på det 
private ar-
bejdsmar-

ked er løn, social dumping 
og tryghed. 

Det er lykkedes at forsva-
re reallønnen, og det vurde-
res, at lønmodtagerne vil 
opleve at få fl ere penge 
mellem hænderne de næste 
tre år. Samtidig vil vi stå 
stærkere i kampen om ar-
bejdspladser med vores na-
bolande, fordi vores konkur-
renceevne forbedres. 

Der er taget skridt i kam-
pen mod social dumping. 
Det bliver nemmere at hol-
de øje med, om vikarer bli-
ver ansat på ordentlige for-
hold. Og så øges trygheden 
for de kollegaer, der mister 
deres job. De kan fremover 
holde fri i to timer efter af-
skedigelsen, for at søge vej-
ledning i deres fagforening 
eller a-kasse. 

Forhandlingerne for 
visse grupper har været så 
besværlige, at de er nødt 
til at blive ’samlet op’ af 
forligsmandens mæglings-
skitse.Det er blandt andet 
slagterne, VVS’erne og 
malerne, der får deres for-
hold de kommende tre år 
reguleret efter mæglings-
forslaget. 

OK’15 forhandlingerne på det off entlige område har stadig tiden 
foran sig og skeler i mellemtiden til forhandlingerne i det private, 
hvor der kan spores lidt forårsfornemmelser…

Private OK 
viser vejen

RESULTATER

FAKTA OM AFTALEN

LIDT TEKNIK OM MÆGLINGSFORSLAGET

REALLØNNEN STIGER

Løn Social 
dumping

Vejledning 
ved 
afske
digelse

VIKAR

Over de næste tre år forventes 
lønnen at stige med ca. 6 %, 
hvilket er en forbedring af 
reallønnen.

De områder, der ikke kunne nå 
en aftale, bliver omfattet af 
forligsmandens mæglingsfor-
slag. Det indeholder væsentlige 
dele af de resultater, der er 
opnået på andre toneangivende 
områder. I år samles ca. 
35.000 op i mæglingsforsla-
get, og det er blandt andet...

Illustration: Lønstigningerne i overenskomsterne betyder, 
at lønmodtagerne får fl ere penge mellem hænderne, og at 
arbejdsgiverne kan skabe fl ere arbejdspladser.

Det er kun medlemmerne af de fagforeninger, der 
har været med til at forhandle, som kan stemme 
om overenskomsterne.

Mæglingsforslaget garanterer vilkår, der matcher de indgåede forlig. Alle får således udvidet deres ret til løn 
under barsel med en uge til hver forældre, ret til to timers betalt vejledning i fagforeningen eller a-kassen ved 
fyring og bedre muligheder for at kontrollere deres arbejdsgiveres brug af vikarer.

Bedre muligheder for at kontrollere 
arbejdsgivernes brug af vikarer. 
Øget indsats mod misbrug af uden-
landsk arbejdskraft i byggeriet.

Ret til to timers betalt frihed til at 
søge vedledning i fagforeningen 
eller a-kassen ved opsigelse.

•  Aftalen gælder 500.000 lønmodtagere 
På det private arbejdsmarked

•   Overenskomsterne gælder 3 år
Med virkning fra 1. marts 2014

•  Medlemmerne skal stemme*
Afstemningen slutter 11. april

Løn Tyskland

Procent

2,5

2,0

1,5
2015 2016 2017

Løn DK

Infl ation

VVS’ere
Nægtede at opgive 
sit værn mod social 
dumping.

Slagtere
Afviste arbejdsgivernes 
ultimative krav om løn-
nedgang.

Teknisk Landsforbund
Afviste arbejdsgivernes 
krav om funktionsløn.

Malere
Havde en aftale med 
Danske Malermestre, 
men DA underkendte den.
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artikel

Vi vil gerne være med til at skabe rammerne for dit  

kreative læringsmiljø - hvor skolemøbler og interaktive  

undervisningsværktøjer kombineres og danner et inter- 

aktivt, 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  ■  dk-5500 middeLfart

teL: +45 64 41 04 90  ■  www.vanerum-sis.dk

Har du mod på at skabe mere 

p L a d s  t i L  b e g e j s t r i n g ?
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nye bøger
Ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

3
anmeldelser

At et godt lederskab er knyttet til kvaliteten af og styrken i de 
menneskelige relationer, står nok klart for de fl este. Paul Otto 
Brundstad går et skridt videre, da han mener, at vi som lede-
re, ved at lade os belære af de klassiske dyder samt ved at 
tøjle vores dødssynder, kan styrke vores lederskab og vores 
samarbejde med medarbejderne.

Således styrket, opløftet, oplyst, og måske til tider lettere 
opblæst, giver bogen mulighed for at komme ud klogere på 
den anden side efter endt gennemlæsning.

Det er temaet om det kloge lederskab, der skaber sam-
menhæng i den norske cand. theol’s tour de force gennem 
græske mytologi og fi losofi , teologisk analysearbejde, betragt-
ninger over samfundsudvikling og økonomi samt grundige 
etymologiske studier.

Læseren må indstille sig på at blive sat på skolebænken, 
men læner man sig tilbage i rollen, er bogen god at få for-
stand af. Det kan dog ikke undgås, at du fra tid til anden fø-
ler dig sendt til skriftestolen. Heldigvis er der håb for os alle; 
Brundstad afslutter med en hyldest til tilgivelsen – den krist-
ne arv fornægter sig ikke.

Brundstad har gjort feltstudier i den militære praksis. Le-
delse ved frontlinjen viser vigtigheden af ledelse i sin mest 
udsatte og rene form, fordi god ledelse, eller mangel på sam-
me, i bogstaveligste forstand kan betyde liv eller død for 
medarbejderne. Det lykkes på fornem vis at drage almennyt-
tige ledelsesteoretiske perspektiver ud af dette udgangs-
punkt. 

Som leder i folkeskolen, der ofte befi nder sig i felten, er 
det en sund øvelse at følge med i Brundstads teoretiske dis-
kurser, men også en prøvelse at forblive i de højere luftlag. 
Lidt fl ere empiriske betragtninger fra det levede lederskab 
ville have højnet læsbarheden.

Bogen er bygget op omkring en systematisk gennemgang 
af de syv dødssynder – der fylder mest og er den mest inspi-
rerende læsning, fremfor den lidt kortere og mere blodfattige 
gennemgang af dyderne. 

På sin vis bringer det fred i sjælen, at det ifølge Brund-
stad ikke er nok at gøre de rigtige ting – at følge regler, pro-
cedurer, forskrifter og politiske fordringer. For selv om anven-
delsen af gamle løsninger giver tryghed i beslutningsproces-
sen, så kræver klogt lederskab opmærksomhed og respekt for 
det konkrete og unikke i enhver situation. 

Klogt lederskab kalder på eftertanke, og det ligger ikke 
altid ligefor i en tid, hvor vi som skoleledere er presset til det 
yderste af kravet om at skabe målbare resultater, synlige for-
andringer, ja om at skabe en ny og bedre folkeskole. Men så 
er det egentlig forløsende, at der i ledelse – og livet – er en 
kerne af noget, der er større end os, og at ’kampen for at gøre 
det gode’ er en menneskelig præmis, som vi som ledere med 
ansvar for vores medarbejderes ve og vel, skal gøre os umage 
med.

Med en omskrivning af Grundtvigs ord, er det måske  klogt 
at huske sig selv på, at da lederen er menneske før leder, kan 
den sidste rolle ikke ophæve den første egenskab. Enhver le-
der er underkastet etiske og moralske kriterier i enhver hand-
ling.

Lise Ammitzbøll

Skoleleder

Højdevangens Skole

Amager

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

LEDELSESTEOLOGI

Klogt lederskab
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad 
Klim Forlag
239 sider, 299 kr. 
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Alle har gode grunde til det, de gør – set ud fra deres perspektiv! Det kan 
man vel nok sige, og vi har været begejstrede over at læse denne bog, der kan 
hjælpe med at udvikle det relationsarbejde, som vi ved er et af kerneområder-
ne i den gode skole. 

Lund og Haslebos nye bog gør os klogere på, hvordan relationer beskyttes, 
genoprettes og udvikles.  Bogen er ikke teori med praksis, men praksis med 
teori. Der er i hvert kapitel cases som handler om udfordringer i skolehverda-
gen fx ballade i timerne, mobning, konfl ikter mellem elever, og mellem lærere 
og elever og det vanskelige skole-hjemsamarbejde. Alle cases analyseres og 
giver læseren eksempler på nye handlemuligheder i perspektivet fra den indi-
vidfokuserede tænkemåde til den relationsfokuserede tænkemåde.

Relationsudvikling i skolen er en forskningsbaseret bog, der ser på skolen 
ud fra den socialkonstruktionistiske erkendelsesteori. Enhver professionel i 
skolen opfordres til at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kommer vi bedst 
videre herfra? Og enhver skole opfordres til at give de professionelle mulighed 
for at give deres grundlæggende antagelser et serviceeftersyn. 

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog med gode teoretiske forklaringer. 
Der er en god litteraturliste efter hvert kapitel og overskuelige fi gurer. De kon-
krete cases kan, ved hjælp af refl eksionsspørgsmål, diskuteres ud fra skolens 
forskellige aktørers perspektiver. 

Refl eksionsspørgsmålene henvender sig til lærer- og pædagogstuderende, 
lærer og pædagoger, ledelsesteam og skolebestyrelse. Det er en rigtig god ide, 
som vi vil bruge.

Vi ser frem til at bruge bogen sammen med resten af vores ledelsesteam og 
skolens medarbejdere. Til andre alle siger vi: Læs bogen og brug den – det er 
der mange gode grunde til set fra vores perspektiv.

Inge Thamsborg og Annette Smidt Jørgensen

Viceskoleleder og skoleleder

Enghavegård Skole i Gladsaxe

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

FASTE 
FORBINDELSER

Relationsudvikling i skolen
Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund
Dansk Psykologisk Forlag
264 sider, 328 kr.

ny viden

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

Pædagogiske linjer, uddannelse
af den refl ekterende praktiker
Tiltag til en ny udformning
af 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

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

Fokus
De skjulte mønstre bag unikke
præstationer
Daniel Goleman
Gyldendal Business

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

Bøger til 
anmeldelse
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JEG HAR FÅET
NYT JOB

anmeldelser

Lige nu er der i mange folkeskoler over det ganske danske land frustrationer 
og ”op ad bakke”–tænkning. Der er ikke mindst også en bekymring for, at 
fremtiden vil blive meget præget af ”dem og os” og for ledelsens beslutnin-
ger og handlinger.

Der er også en anden vinkel: en masse social kapital, der kan og skal 
bringes i spil.

Bogen ”Social kapital i organisationer” anviser en vej og giver os en indfø-
ring i redskaber, vi med stor fordel kan gå ad for at samle organisationen el-
ler skolen, hvor opgaven i høj grad kun kan løses i fællesskab. Nøgleordene 
er tillid, respekt og samarbejde.

Alle bogens kapitler startes med en forklarende indledning og afsluttes 
med en kort opsummering, hvilket gør indholdet let tilgængelig, og samtidig 
gør det muligt efterfølgende at bruge bogen som opslagsværk.

Efter at have spist de indledende teoretiske og begrebsafklarende afsnit, 
får vi serveret den ene godbid efter den anden. Relevante og lærerige emner, 
teori og modeller, krydres med velvalgte praksis-eksempler fra den virkelige 
verden. 

Et særdeles værdifuldt afsnit om social kapital som ledelsesprincip har 
som væsentlig pointe, at man skal være tydelig i sin kommunikation og helt 
bevidst om, hvornår man som leder er i en defi nerende, eller en bestemmen-
de position, og hvornår man er i position, hvor man er lyttende, coachende, 
sparrende eller facilit erende.

De sidste kapitler i bogen vinkler forandringsledelse, strategiarbejde, or-
ganisationsændringer, medarbejderudviklingssamtaler, møder og målinger, 
hvilket jo er områder alle skoler bevæger sig ind i – ikke mindst set i lyset af 
skolereformen.

Medarbejderne i folkeskolen er dybt engageret i deres arbejde. Tillidsfuld 
dialog er en nødvendig vej for at styrke samarbejdet og dermed forbedre 
både det psykiske arbejdsmiljø og de resultater, vi alle forventes at bidrage 
til. Her er et godt værktøj.

Så vi kan selv – hvis bare vi er fælles om det!
En særdeles læseværdig bog, som i eller på trods af en travl hverdag, 

giver stor værditilvækst. Og den kan sagtens tåle at ligge til sommerferien. 
Den er langtidsholdbar!

Bjarne Tønnies

Skoleleder

Dybbøl-Skolen

Sønderborg

VI KAN SELV…

Social kapital i organisationer
Ledelse, kommunikation og samarbejde
Hanne V. Moltke og Heidi Graff
Dansk Psykologisk Forlag
320 sider, 398 kr.

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

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

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

Bæredygtig skoleledelse
Andy Hargreaves og Dean Fink
Klim

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

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

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

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

Flere bøger til 
anmeldelse
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kort nyt

 I 2008 deltog Magnus te Pas 
sammen med sin skole, Gauer-
lundskolen i Vejle, i tv-pro-
grammet ”Skolen - Verdens-
klasse på 100 dage”, der vi-
ste, hvordan brug af bevægelse 

i undervisningen kunne hæve elevers 
indlæring og motivation.

I dag efter seks et halv år som skole-
leder på Gauerlundskolen, der siden blev 
til Fælleshåbsskolen, er han nu rykket 
videre til Skanderborg kommune. Det er 
på Morten Børup Skolen, der har været 
uden skoleleder siden midten af sep-
tember sidste år. 

Magnus te Pas skiftede job, fordi 
han ønskede at prøve noget nyt og no-
get andet i forhold til skoleledelse. Og 
stillingen på Morten Børup Skolen er 
på en større byskole med heraf andre 
udfordringer. 

”Hvis jeg skulle et skridt videre i 
min ledelseskarriere, kunne jeg tænke 
mig at prøve mig selv af på en anden 
skole. Men det skulle ikke være længe-
re væk, end jeg kunne pendle fra Vejle. 
Jeg har været på  vej fl ere gange, men 
det skulle være den rigtige skole. Og en 
anden type skole end den jeg kommer 
fra. Morten Børup Skolen var som skabt 
til mig”, siger han. 

Han ser det som en fordel, at Skan-
derborg kommune har en lidt fl adere 
struktur, hvor skolerne er mere decen-

folkeskolereform. Det er ikke copy/pa-
ste-opgave fra sidste år. Der skal tæn-
kes nogle tanker og handles. Det bliver 
en af de store udfordringer at få lavet 
en skole, der kan motivere børnene til 
at gå mere i skole”. 

”Mit mantra er, at vi er her for børne-
nes skyld. Det er dem, vi skal lægge os i 
selen for. Det er vigtigt som skole at være 
i udvikling. Fokus skal være på, hvordan 
skal vi ændre vores daglige praksis, så vi 
gør det bedre for børnenes skyld”.

Han pointerer, at regeringen har ta-
get et kæmpevalg i øjeblikket ved at 
sige, at medarbejderne skal være mere 
på arbejdet. 

”Det er en alvorlig kursændring, og 
der er kun malet mange skræmmebille-
der af, hvordan det kan være. Min opga-
ve er også at male nogle billeder af, 
hvad det kan være godt for. Hvilke me-
rydelser kan vi få? Hvordan kan vi sørge 
for, at det bliver udnyttet optimalt? Det 
kræver, at vi tør bevæge os lidt ud på 
usikker is. Det er noget af den ballast, 
jeg har fra de udviklingsprojekter, jeg 
har været med til at sætte i søen”.

Morten Børup Skolen har ca. 800 
elever, ca. 90 medarbejdere, ligger i 
Skanderborg by. Skoleledelsen består 
ud over skolelederen af en viceskole-
leder, en afdelingsleder og en ledende 
pædagog.  

trale og en knap så stor forvaltning som 
Vejle. 

”Der sidder for eksempel ikke et 
helt korps af konsulenter. Det tiltalte 
mig. Og skolen har en god størrelse – 
med et stort og professionelt leder-
team, som kan være med til at defi nere 
opgaven”.

Magnus te Pas har de seneste tre et 
halvt år læst Master i Ledelse.

”Jeg kan reelt set afslutte den til 
jul. Den uddannelse giver også nogle 
overvejelser om, hvad man vil med sit 
lederliv og hvilke ting, der er med til at 
motivere en som leder”.

Hvis han selv skal skønne, hvorfor 
det blev ham, der fi k jobbet, siger han:

”Jeg er en forholdsvis ung leder 
med ti års ledererfaring. Erfaringen be-
tyder meget for en skole af denne stør-
relse. Nogle af de forventninger, jeg har 
til ledelse, passer godt ind den nye re-
form. Jeg har været med til at sælge 
skolen i Vejle – give den et skub, legiti-
mere den ud i samfundet, og jeg kan 
forestille mig, at det har spillet ind for 
beslutningen om at give mig jobbet”.

800 små muffi ns med billeder af den 
nye skoleleder stod klar til at byde ham 
velkommen på skolen. Og rent symbolsk 
fi k han udleveret den store skolenøgle fra 
den gamle Morten Børup skole. 

”Jeg skal lave lederteam, der kan 
være med til at implementere den nye 

JEG HAR FÅET
NYT JOB

»Mit mantra er, at vi er her for børnenes skyld. 
Det er dem, vi skal lægge os i selen for.«
{ Magnus te Pas, skoleleder, Skanderborg }

Magnus te Pas, 39 år, skole-
leder på Morten Børup Skolen, 
Skanderborg, fra 1. februar.

   tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }   anden udsigt
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Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef 
Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht 
mali@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

Team: Personalejura 
Konsulent Louise Z. Graugaard
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Team: Personalejura
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Team: Overenskomst og løn 
Forhandlingschef Peter Cort
cort@skolelederne.org

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

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Studentermedhjælp 
Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

POLITIKERE OG PERSONALE

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

HURTIG 
KONTAKT

7025 1008

PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med kon-
sulenter, der har indsigt i og/eller mangeårig erfaring 
med arbejdet som skole leder. 

Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til 
sekretariatet og få rådgivning. 

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

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

Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen
Lisbeth Schmidt Andersen
Birgit Henriksen
Lene Burchardt Jensen

Politisk ledelse
Formand Claus Hjortdal
clhj@skolelederne.org 

Næstformand 
Jørgen Mandrup Nielsen
jpmn@skolelederne.org 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef 
Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht 
mali@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

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

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

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

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

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Studentermedhjælp
Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

Studentermedhjælp 
Julie Petersen
jupe@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

POLITIKERE OG PERSONALE

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

HURTIG 
KONTAKT

7025 1008

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

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

140327.UCS.Folkeskolereformen.205x285.indd   1 4/3/14   2:00 PM

Alle har mulighed for at modtage 
plenum+ på egen mail og ipad

Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af 
skolepolitiske temaer og problem stillinger fra 
den aktuelle skoledebat samt ledelsesfaglig 
og fagpolitisk information.

For at få nyhedsbrevet skal du blot tilmelde dig 
øverst til højre på hjemmesiden!

gå ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:
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• 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

140327.UCS.Folkeskolereformen.205x285.indd   1 4/3/14   2:00 PM
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Fleksibelt og let at gå til
Med Flexbog får du Alineas kendte grundbogssystemer i en helt ny 
digital udgave. Vi har nemlig samlet grundbog, arbejdsbog og kopiark i ét. 
 
Du arbejder kort sagt med de materialer, du kender i forvejen.  
Med Flexbog har du altid et fuldstændigt overblik over elevernes 
niveau og udfordringer og kan nemt tilpasse undervisningen med 
udgangspunkt i deres behov.
 

Flexbog kan anvendes på pc, Mac og iPad.

Vil du også have digitale fordele nu, 
så se mere på Flexbog.dk.

Med Flexbog kan du:
• Kommunikere med eleverne
• Differentiere og sammensætte egne forløb
• Give lektier for til enkelte elever eller hele klassen 
• Rette opgaver nemt og hurtigt
• Dokumentere læring og udvikling.

Flexbog gør det nemt at blive digital og giver 
dig helt nye muligheder for at differentiere, 
redidaktisere og kommunikere med dine elever.

Flexbog 
er de grundbøger, 

jeg kender – med en 
masse digitale 

fordele

+
+

=

GRUNDBOGARBEJDSBOG KOPIARK 
FLEXBOG

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


