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leder

I DIALOG
 Årsmødet i København var igen i år præget af god stemning og af et fremmøde, der 
satte ny rekord! Ja, egentlig er det fantastisk, at halvdelen af alle landets skolele-
dere viser, at de gerne vil være en del af det fællesskab, vi har i foreningen – møde 
hinanden, få faglig inspiration og nogle gode snakke. 

Særligt fl ot er det, at I tager jer tid til det nu, hvor der er så travlt. Det var et 
stærkt signal på årsmødet i forhold til de politikere, der deltog i debatten sammen 
med mig. I var i den grad med til at understrege, at ledelse er vigtigt og at der er 
behov for løbende at se på ledelsesvilkår.

I den politiske debat kom vi bl.a. ind på, hvad udsigten er til, at skolereformen bli-
ver en succes, når så mange af jer oplever nye omstruktureringer og nedlæggelse af 
lederstillinger, når de fysiske rammer er mangelfulde, medarbejderne pressede ... men 
det var så som så med lydhørheden og aktiv opfølgning.

I foreningen vil vi ikke fremstå negative eller at kommunikere med en kamp-
retorik. Alligevel har vi været i medierne med budskabet om, at det ikke er i orden, 
at ledelsesbemandingen skæres så voldsomt, som det sker, jf. s. 34 ff. i bladet. 

Det har været nødvendigt at gøre opmærksom på vores vilkår, og vi har brug for 
at have en dialog om dem med landspolitikere og minister. Vi har også brug for at 
have dialogen lokalt med forvaltningerne og de lokale politikere om, hvad der skal 
til for at understøtte vores arbejde, så reformen, ny lærerarbejdstid mv. bliver im-
plementeret med succes. 

Vi er på vej med en undersøgelse af medlemmernes arbejdssituation med spør-
geskema og interviews.  Foreningen er også ved at udarbejde et debatoplæg om 
’Ledelse i og af skolen’. Begge dele er sat i værk for at kvalifi cere vores dialog, 
samtale og relationer med vores samarbejdspartnere, uden hvem vi ikke lykkes.

Der er store forventninger til reformen af skolen. Og der er store forventninger til 
vores arbejde. Men den her reform er alt for vigtig til alene at overlade det hele til 
skolens ledere. Vi skal sikre at alle tager ansvar. Helt fra minister til elev. Ledelses- 
og handlingskæden skal være intakt.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

18-1900 ledere på årsmødet 
var en magtdemonstration!
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Cooperative Lear-
ning DK

Lær hvordan tydelige mål, løbende feedback af 
høj kvalitet samt vurdering for læring kan løfte 
undervisningen til et helt nyt niveau.

I får et forløb, der er solidt 
forankret i Hatties forskning 
– med tæt kobling af teori og 
praksis og masser af konkrete 
værktøjer til at bruge i 
undervisningen.

Efteruddannelsesforløb til skoler

Målstyret 
undervisning
og synlig læring

Læs mere på www.cooperativelearning.dk

Mål for hele forløbet
Målet er, at deltagerne får konkrete 
redskaber til alle dele af den  målstyrede 
undervisning, herunder:

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

Vi hjælper deltagerne med at begynde 
at implementere strategierne allerede 
imellem kursusgangene.

 Vi tilpasser 
forløbet til jeres 

ønsker og behov. 
Ring og hør nærmere: 

Efteruddannelsesforløbet  
sammensættes af: 
•   Kursus på skolen

•   Praksiscoaching i klasserne

•   Vejledning efter behov

88 24 50 84
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16  Duel for sværvægtere
  Årsmødet bød på gode dueller mellem 

Antorini, Allerslev, Olsen og Bondo. 
Hjortdal var også med!

 
19  Dogmekompagniet fi losoferer
  Ledelseskonsulent Anders Seneca 

opfordrede til fokus på skolens 
kerneopgave: Børnenes læring. 

21  Corydon holder hus
  Finansministeren mener, at reformen 

vil være med til at sikre, at Danmark 
klarer sig i globaliseringens kapløb. 

26   Ny Nordisk Ledelse
  Antorini er begejstret for potentialet i 

Ny Nordisk Skole som platform for 
offentlig forandringsledelse. 

34 Ledelse på skrump
  Skolereformen lægger mere ledelses-

rum ud til skolelederne. Men hvordan 
hænger det sammen med at kommu-
nerne skærer i ledelsesstillingerne? 

48 Skolen i IT-skyen
  Første trin er ifølge skoleleder på jysk 

skole, at skolens hardware bare skal 
fungere ordentligt. Andet trin er...

57 Understøttende undervisning
  Folkeskolerne skal nu for alvor åbne 

op for en ny praksis, der ligger ud 
over den almindelige undervisning. 
Hvordan griber vi udfordringen an?

06

I dette nummer:
40 Gear & Gadgets
44 Global varme
64  Nye bøger
68  Ny i jobbet

JUBILÆUM 
Kronprinsessen sendte royale 
balloner til vejrs i anledningen 
af 200-året.
Side 54

inde i 
magasinet

Hvis du vil frem som leder
ANNE H. STEFFENSEN  Hvis du vil have succes 

som leder, skal du have dine værdier på plads 
og være troværdig. Vær tro mod dig selv i dine 
ambitioner.
Side 06

16

26

48

Fire ledere om 
folkeskoleloven 

i funktion.
side 57

indhold
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søkort at forstå   { tekst: Kay Flinker / foto: Lars H. Laursen }

   Det blå   
Danmark
Anne H. Steffensen er ny direktør for Danmarks Rederiforening. Den tidligere  

ambassadør har til opgave at fremme danske rederiers interesser internationalt  

og sikre de bedste rammebetingelser for Danmarks største valutaindtjenende  

erhverv. Her sejler hun om kap med verdens virkelige sværvægtere.  
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søkort at forstå  

 F arverne oprører øjet og 
stormer ind i sindet. Gult 
og blåt i kontrasterende 
bølgebevægelser vibrerer 
og hvirvler langt ud over 
billedrammens guldgræn-

ser. I receptionen på den fine adresse i 
Amaliegade, hvor jeg sidder og venter, 
flyder tankerne hen på af Emil Noldes 
fantastiske malerier. Ikke blomsterne 
denne gang, men af det endeløse hav, 
hans bølger… de suger beskueren ind i 
havets magi som en kraft i oprør og 
skyller sindet frem over mørket, der 
toppes af gule og blå solsprøjt. Måske 
forstår jeg et øjeblik, hvad det er, der i 
årtusinder har draget danskerne ud 
over havet i deres søgen efter føde, rig-
dom og eventyr. 

Eller måske er det et billede på ha-
vet selv, der slider i mandens sjæl som 
et tabt minde om moderhavet, han kom 
af. I hvert fald har havet altid været 
mændenes domæne. Det er mænd, der 
med saltvand i ansigtet og skumsprøjt i 
svedige skægstubbe har trukket sejlene 
op i skibenes stejle master. Risikovil-
lige mænd, og mænd med omhu til ti-
den, der har skabt Danmarks største 
formuer med flåder af fragtskibe på 
verdenshavene. Og ser man på besty-
relsen for Danmarks Rederiforening er 
det mænd hele vejen rundt om bordet 
fra Mærsk, DFDS, TORM, Lauritzen og 
Hafnia Tankers. Billedet er det samme 
i andre rederiforeningers bestyrelser: 
Det er mænd med store titler, mørke 
jakker og præcise slips under skarpt-
strøgne skjortekraver.

Den store havkvinde
Desto mere overraskende er det at fin-
de en kvinde i spidsen for Danmarks 
Rederiforening. Et øjeblik kan man 
tænke, at der må være sket en fejl. At 
ellers søstærke mænd i et øjebliks sø-
syge eller uforsigtig beruselse har sagt 
ja til en kvinde i deres midte. Men når 
man først sidder over for Anne H. Stef-
fensen, ved man hurtigt, at havets 
mænd, har fundet deres ligeværdige 
havkvinde. I Emil Noldes version ligger 
hun som en imponerende og almægtig 
kvinde på havets bund og ser ud til 
fuldstændigt at styre sit element. Hun 
bestemmer bølgernes konturer, får ski-
be til at synke eller bærer dem nådigt 
over det oprørte hav. 

Jeg spørger Anne H. Steffensen, 
hvorfor hun selv tror, at mændene an-
satte hende som direktør for den magt-
fulde og prestigefyldte forening, der re-
præsenterer umådeligt tunge interesser 
i dansk erhvervsliv? ”Egentlig skulle du 
spørge dem selv, men jeg tror, at de tog 
mig, fordi jeg havde et godt leder-CV 
med et godt skudsmål fra Udenrigsmini-
steriet, hvor jeg havde vist, at jeg kunne 
skabe resultater. Men de tog mig også 
for mit globale udsyn, og fordi jeg havde 
haft held med at fremme specifikke in-
teresser. Jeg havde vist, at jeg kunne 
opnå afgørende indflydelse i både euro-
pæiske og andre internationale fora.

Det er da også et imponerende CV, 
der tegner direktørens fortid, jf. s. 13. 
Cand. scient. pol., flere chefstillinger i 
Udenrigsministeriet, direktør for Dan-
marks Eksportråd og sidst ambassadør 

i Storbritannien, før hun fik stillingen 
som administrerende direktør for Dan-
marks Rederiforening for et år siden. 
Tilsvarende fornem er listen over besty-
relsesposter, som senest tæller Dan-
marks Nationalbanks repræsentant-
skab. Hun styrer tilsyneladende ikke 
kun havstrømmene, men også penge-
strømmene.

Tillidsfuldt samarbejde
Når hun forklarer, hvad der har gjort 
hende til den leder, hun er i dag, læg-
ger hun vægt på, at hun har været med 
på en bølge i Udenrigsministeriet, hvor 
man fra en næsten udelukkende sags-
fokuseret ledelse er gået over til en me-
get mere teamworkbaseret ledelses-
form: ”Jeg finder stor glæde ved at 
arbejde sammen med andre og inddra-
ge andre i beslutningsprocesserne. Det 
er en fornøjelse at træffe beslutninger 
på basis af drøftelser med folk, der vir-
kelig har viden om substansen”.

Omdrejningspunktet for Anne H. 
Steffensens ledelse er tillid: ”Helt 
grundlæggende skal man som leder 
have tillid til sine medmennesker. Det 
er et afgørende parameter. Man skal 
kunne lide mennesker og have lyst til 
at udvikle andre mennesker. Det kan 
man ikke uden tillid. Det gælder, uan-
set om man som personlighedstype er 
overvejende introvert eller ekstrovert, at 
man som leder må vise tillid. Det er 
ikke det samme som at være naiv. Na-
turligvis skal man også have kontrol og 
tjekke, at tingene er i orden. Alligevel 
er det tilliden, der skal bære udvik-

»Ledelse handler om nærvær, tilstedeværelse,  
opmærksomhed og dialog i øjenhøjde med dem,  
du leder. Og det nærmeste jeg kommer en ledelses
filosofi er i virkeligheden helt nede på jorden: Man 
skal have gode mål og tage de rigtige beslutninger. «
{ Anne H. Steffensen, direktør, Danmarks Rederiforening }

Opbevaringsskab

1.795,-
excl. moms

Uanset om du har behov for en strålende løsning til opbevaring eller 
en bedre belysning på din arbejdsplads i den mørke vinter, så fi ndes 
produkterne til din arbejdsplads hos AJ Produkter. ajprodukter.dk
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Gør det godt, ligegyldigt hvor 
du er. Det er dine resultater, 
som skal bære dig frem.

Hav antennerne ude, og vær 
klar til at tage springet ud 
af dine trygge rammer, når 
tid er.

Hav dine værdier på plads og 
vær troværdig. Vær tro mod 
dig selv i dine ambitioner.

Gå efter det rigtige frem for 
det prestigefyldte og det højt 
betalte. Mærk efter, om du 
tror på jobbets værdier.

Lad være med at lytte til for 
mange gode råd. Følg din 
egen mavefornemmelse, du 
er alligevel den, der er den 
klogeste på dig selv. 

5
1

2

4

3

5

gode råd til en leder, 
der vil frem

lingen af andre, så man gennem team-
arbejdet kan levere de nødvendige re-
sultater og også sikre, at medarbejderne 
udvikler sig”. 

Den kloge beslutning
Alligevel kan man opleve et skisma 
mellem tillid og autoritet: ”Man skal 
naturligvis som leder tages alvorligt. 
Når lederen har truffet en beslutning, 
skal medarbejderne følge en. Der er 
ikke meget ved at være lederen fra den 
vittighedstegning, der viser en leder, der 
går foran og siger: ”Jeg er jeres leder,” 
og så, når hun vender sig om, forbavset 
udbryder: ”Hvor gik de hen?”. Men 
autoritet er noget, der skal vindes. Ved 
involvering. Ved indflydelse. Og ved at 
træffe gode beslutninger. Man kan al-
drig fastholde autoriteten, medmindre 
man træffer kloge beslutninger”. 

”Men man skal også være visionær, 
og man skal selv tro på sine visioner. 
Så altså: kloge beslutninger og fremsyn 
er nøgleord. Ellers står medarbejderne 
af. Både lederen og medarbejderne 
skal have et klart billede af, hvorfor de 
er her og i hvilken retning de går”.

Jeg spørger til de mest påtrængende 
udfordringer, hun som leder står overfor 
lige nu og forventer, at hun bl.a. vil næv-
ne de skibskapringer og gidseltagninger, 
som de seneste år har præget pressebil-
ledet af dansk skibsfart omkring Afrika. 
Det var da også det første, der mødte 
mig lige inden for døren til det flotte by-
hus: Store billedreportager om dramati-
ske hændelser ud for Somalias kyst, mør-
ke pirater i gamle afskallede træskibe 
med afdankede sovjetiske våben, store 
og små krigsskibe, der eskorterer danske 
fragtskibe, overmandede pirater med 
hænderne i vejret. Men samarbejdet med 
den danske stat og flåden, samt brugen 
af bevæbnede vagter og andre forholds-
regler har pt. vendt krigslykken i farvan-
det: ”Jeg har heldigvis ikke stået med 
hverken kapringer eller gidseltagninger”, 
siger hun og banker under bordet.

At skabe en ny fortælling
Direktørens første udfordring er at gøre 
en god Rederiforening endnu bedre.

”Foreningen har skabt mange store 
resultater, men det er min opgave at 
sikre, at vi også står godt rustet til 
fremtidens udfordringer. Derfor er for-

eningen i fuld gang med en strategipro-
ces, som også skal levere svarene på, 
hvilke kompetencer vi skal have i huset 
i de kommende år”. 

”Og på de ydre linjer skal vi finde 
gode svar på, hvordan danske rederier 
fortsat kan være de absolut førende i 
verden. Hvordan kan vi i Danmark sikre 
de bedste rammebetingelser for rederi-
virksomheder, så vi fortsat kan være et 
stærkt flag. Vi skal sikre, at rederier 
sejler under dansk flag, så vi kan beva-
re eller øge vores internationale indfly-
delse. Kun når vi har et ”stærkt flag” 
kan vi sidde med om bordet, når de in-
ternationale regler for skibsfart for-
handles. Vi må og skal også fortsat som 
forening være med til at sikre danske 
arbejdspladser”.

”For det tredje må vi være med til 
at forme den moderne fortælling om 
Danmark som en stærk søfartsnation. 
Vi har en stolt historie og gode søfarts-
traditioner, men fortællingen skal fort-
sat fornys, så den passer ind i nutiden. 
I forhold til tidligere har vi ikke længe-
re så mange folk på havet. Bedre navi-
gation og moderne tekniske løsninger 
har overflødiggjort mange folk på skibe-
ne. Vi kan ikke leve videre på romanti-
ske forestillinger om Skipper Skræk, 
det gode skib Martha eller billeder af 
eksotiske krydderier i lasten og duften 
af mørkt træ. Danskerne ser ikke så 
mange skibe i det daglige, men vi skal 
alligevel vitalisere fortællinger om de 
mange muligheder, som ’Det blå Dan-
mark’ kan tilbyde. Karriereforløb hand-
ler ikke kun om at sejle, men kan fx 
også være fortællingen om maskinme-
steren, der går i land og laver motorer 
eller energioptimering”.

Der er tilsyneladende langt fra Anne 
H. Steffensens drømme for Rederifor-
eningens fortælling til tidligere tiders 
sammenkædning af skibsfart med rederi-
bossers cigarpulsen til cognac-sammen-
komsters måltidspres i maven og indiske 
associationer om Bangkok og om ØK-
bossen H. N. Andersens karrierestart 
med bordeller, elefantskrald og blæsende 
regimentsorkestre. Den høje cigarføring 
af afløst af benhårdt arbejde med image-
pleje og medarbejderrekruttering. Anne 
H. Steffensen fortæller om Danmarks 
Rederiforenings samarbejde med ’Det 
Blå Danmark’, der er en betegnelse 
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for alle maritime og søfartsrelaterede 
virksomheder og erhverv i Danmark. 

Blå uddannelse
Lige nu kører kampagnen ”World Care-
ers”, som har til formål at ”sikre bran-
chen en positiv plads i de unges be-
vidsthed, at rekruttere de mest egnede 
og informere bredt om klyngens for-
skellige uddannelsestilbud”, som der 
står på hjemmesiden. Direktøren for-
tæller, at skoler kan få gratis oplægs-
holdere, få besøg af uddannelses-
karavanen, at unge kan se film på 
hjemmesiden og møde ’Det Blå Dan-
mark’ på de sociale medier. 

”Desuden kan vi lokke med, at med-
arbejdere i maritime karrierer i gen-
nemsnit ligger 25 % højere i løn end 
medarbejdere i industrien. Jeg tror 
også, at rigtig mange unge kan se mu-
lighederne i at komme til udlandet i en 
periode af deres liv. De fleste rederier 
har jo kontorer ude i verden, fx i Singa-
pore, Kina, på Filippinerne, i USA osv. 
Der er uanede muligheder for gode og 
spændende karrierer inden for søfart og 
relaterede virksomheder”. 

Nærvær og opmærksomhed
Jeg spørger til Anne Steffensens ledel-
sesmæssige forbilleder. Jeg har en lille 
forventning om, at hun da i hvert fald 
ville nævne Mærsk Mc-Kinney Møller, 
der i næsten et helt århundrede har 
været nabo til Amaliegade 33. Men 
hun er ikke til ledelsesguruer og da slet 
ikke til smarte ledelsesfilosofier:

”Jeg har ikke nogen egentlige forbil-
leder. Sådan nogle skal man passe på 
med, for man skal ikke miste sig selv i 
et billede. Du skal tage udgangspunkt i 
din egen personlighed. Man kan natur-

ligvis lade sig inspirere udefra, men 
man skal ikke henfalde til at tro, at 
læsning af managementbøger i sig  
selv gør en til en bedre leder. Ledelse 
handler om nærvær, tilstedeværelse, 
opmærksomhed og dialog i øjenhøjde 
med dem, du leder. Og det nærmeste 
jeg kommer en ledelsesfilosofi er i vir-
keligheden helt nede på jorden: There 
is no right way to do wrong things. Man 
skal have gode mål og tage de rigtige 
beslutninger. 

Anne H. Steffensen bliver eftertænk-
som: ”Det betyder ikke, at jeg altid selv 
har taget de rigtige beslutninger. Gan-
ske vist samler jeg ikke på dårlige ople-
velser, men man kan også lære noget af 
sine egne fejltagelser. Jeg tror i virkelig-
heden, jeg har lært allermest af de gan-
ge, hvor jeg som leder har ageret for 
sent i forhold til fx samarbejdskonflikter 
eller dårlig performance. Måske står du 
med en dygtig medarbejder, som plud-
selig falder af på den, og du tænker: 
Nej, pas nu på Anne, lad være med at 
pushe, lad nu medarbejderen få lidt 
luft. Men pludselig ser du medarbejde-
ren gå ned med stress. Og her ved du 
godt, at du skulle være gået ind noget 
tidligere. Men af alle de rigtige grunde 
valgte du at gøre det forkerte, nemlig at 
undlade at følge den mavefornemmelse, 
der ellers fortalte dig, at du skulle gøre 
noget aktivt her. Men du ville være flink, 
ikke skubbe, og gjorde derfor ikke no-
get. Så selv om du udmærket vidste, at 
du burde være gået i dialog med medar-
bejderen, forholdt du dig tavs. Det kan 
man fortryde”.

Hun fortsætter: ”Det kan også gæl-
de processer, der er løbet af sporet, og 
hvor jeg har grebet ind for sent. Igen 
har jeg haft de rigtige grunde: Giv nu 

plads, og bland dig ikke for meget, 
men jeg skulle være trådt til hurtigere. 
Det er nok den slags fejltagelser, jeg 
har lært allermest af og også været ked 
af bagefter. Faktisk tror jeg ikke, at 
man fortryder, hvis man kommer til at 
gribe ind lidt for tidligt. Du skal bare 
altid være parat til at give en undskyld-
ning, hvis det så faktisk viste sig at 
være for tidligt eller unødvendigt. Med 
en velplaceret og ægte undskyldning 
kan man bevare sin autoritet, selv om 
man tager fejl. Jeg tror, jeg er blevet 
bedre til det med tiden. Man er nødt til 
at have erfaring for at kunne bedømme 
den slags situationer rigtigt”. 

Energirigtig sejlads
Nu vi er ved fejltagelser og dårlig sam-
vittighed, tænker jeg, at jeg lige skal 
pirke lidt til en af branchens ligtorne, 
nemlig forurening og tankskibes uhyr-
lige brændstofforbrug. Der skal sikkert 
en selvstændig oliekilde til at fylde 
brændstoftankene på Mærsks nye me-
gaskibe til 18.000 containere hver. 

Men der er ikke så meget som antyd-
ningen af en bøjet nakke hos Anne H. 
Steffensen. Tværtimod ranker hun sig i 
stolen: ”Skibe flytter 90 % af verdens-
handelen, men udleder kun 3 % af 
CO2’en i verden. Faktisk er skibstransport 
langt den reneste transportform, vi har. 
Men vi ønsker naturligvis at reducere vo-
res aftryk yderligere. Vores skibe skal 
være så energieffektive som overhovedet 
muligt. Desuden er heavy fuel dyrt, så 
der er også et økonomisk incitament til 
at reducere brændstofforbruget. Danske 
rederier er dygtige her. Vi har det søfarts-
DNA, der skal til. Derfor er vi i front, når 
det gælder udvikling af bedre motorer og 
bedre skrue-teknologi. Finanskrisen har 

»Unge skal have en fornemmelse af, hvilket DNA de 
kommer af. Vi kan aldrig blive en nation af innovative 
mennesker, medmindre vi har solide rødder i vores 
egen fortid i landbrug, industri og søfart, og  vi ken
der de store fortællinger, som skabte os. «
{ Anne H. Steffensen, direktør, Danmarks Rederiforening }

søkort at forstå



desuden lært os noget. Før kri-
sen gjaldt det om at komme så 
hurtigt som muligt fra A til B. 
Nu taler vi om slow steaming 
og right steaming: vi sejler 
langsommere og kommer præ-
cist, når vi skal. Det er mere 
energieffektivt og er faktisk ble-
vet et konkurrenceparameter, 
der også ses på bundlinjen”.

Det danske DNA
For Anne H. Steffensen gæl-
der det også om at være men-
nesket Anne både på arbejde 
og derhjemme: ”Jeg hæger 
om min troværdighed og per-
sonlige integritet både i mit 
arbejde, i omgangen med min 
mand, mine 3 døtre og med 
vennerne. Der skal være ær-
lighed og ordentlighed i alle 
ens livsaspekter”. Selv om di-
rektøren sidder ekstraordinært 
tungt ved forhandlingsbordet 
på arbejde, behøver hun ikke 
gøre ekstreme ting derhjem-
me. Hun føler ikke noget be-
hov for at springe i fald-
skærm, løbe ironman eller 
cykle tværs over Amerika. 
Hun cykler almindelige ture, 
havbader med sin mand, ta-
ger på weekendture til andre 
storbyer og klarer hovedet ved 
også at tage cyklen til og fra 
arbejde. ”Så sætter jeg også 
det mindre miljøaftryk i ver-
den”, siger hun.

Den nye fortælling, som hun 
ønsker at skabe om dansk sø-
fart, spiller også en rolle i hen-
des familieliv: ”Min egen mor 
er fra Hals og har dagligt set de 
store skibe sejle ind i Limfjor-
dens havne. Den fortælling fik 
jeg med mig fra hende. Men 
mine egne døtre har ikke fået 
den fortælling med sig. Heller 
ikke i skolen. Der er vigtige for-
tællinger om vores samfund, 
som bare bliver væk. Men det 
er en dårlig udvikling. Børn 
skal besøge et skib, en svine-
stald og en industrivirksomhed. 
Vi ser alt for meget af verden 
gennem en computer. Det er 
som om, vi ser verden gennem 
et filter. Men afstanden til ver-

den må aldrig blive for stor”.
På direktørens ansigtsud-

tryk kan man se, at det her er 
alvor: ”Jeg er både mor og 
samfundsborger. Jeg har sam-
men med så mange andre det 
tungeste ansvar for at uddanne 
nye generationer i, hvordan vi 
arbejder her i Danmark. Unge 
skal have en fornemmelse af, 
hvilket DNA de kommer af. Vi 
kan aldrig blive en nation af 
innovative mennesker, med-
mindre vi har solide rødder i 
vores egen fortid i landbrug, 
industri og søfart, og medmin-
dre vi kender de store fortæl-
linger, som skabte os som na-
tion og som danskere. Vi skal 
kende vores værdier, hvordan 
vi tænker demokratiet, hvor-
dan vi inddrager hinanden, 
hvordan vi udvikler hinanden”. 
Hun lægger hele tiden tryk på 
vi: ”Vi skal kende den danske 
model ind til benet”. Og hun 
tilføjer grinende, at hun altså 
ikke tænker på noget med 
overenskomstforhandlinger 
lige i den sammenhæng. 

Hun er på vej ud af konto-
ret til det næste møde, men 
når en sidste pointe: ”Jeg tror 
ikke man for alvor kan lære at 
blive innovativ på en skole-
bænk. Det melder sig der, 
hvor mennesker arbejder sam-
men på tværs af de sædvanli-
ge faggrænser. I klynger. Men-
neske til menneske. Det 
gælder også børn: Man kan 
ikke kun blive klog i et klasse-
lokale. Man skal ud i virkelig-
heden. Møde verdens stoflig-
hed. I stærke klynger på tværs 
af institutioner, forskning, in-
dustrien og rederier … det må 
vi forsøge at overføre til folke-
skolen. Det vil også pirre bør-
nenes nysgerrighed”.

Med et smil er hun væk. 
”Du kan bare blive siddende 
og skrive”, råber hun ude af 
døren. Men jeg pakker skynd-
somst mine ting og tager som 
planlagt nord på til Louisiana. 
Her hænger Noldes maleri af 
havet nemlig. 

blå bog

Anne H. Steffensen
 
›  Født 1963.
›  Gift og har tre børn.

ANSÆTTELSER
›   1.10.2013-   

Adm. direktør Danmarks Rederiforening 

›   2011-2013   
Danmarks ambassadør i Storbritannien

›   2009-2011   
Direktør i Udenrigsministeriet for Danmarks 
Eksportråd & Koncernressourcer, ambassadør

›   2006-2009   
Chef for Danmarks Eksportråd, ambassadør 

›   2004-2006   
Afdelingschef for eksport og internationalise-
ring, Udenrigsministeriet, ambassadør

›   2001-2004   
Kontorchef, Udenrigsministeriet        

›   2000-2001   
Chefkonsulent i Økonomikontoret,  
Udenrigsministeriet

›   1998-2000   
Souschef på generalkonsulatet i New York, 
Udenrigsministeriet

›   1995-1998   
Fuldmægtig og sektionschef,  
Udenrigsministeriet

›   1992-1995   
Souschef i handelsafdelingen,  
ambassaden i London

›   1990-1992   
Fuldmægtig i Udenrigsministeriet

BESTYRELSER
›   2013-  Danmarks Nationalbanks  

repræsentantskab

›   2007-2011  Markedsføringsfonden  
for Danmark

›   2010-2011  Klimakonsortiet

›   2005-2006  Danish-Chinese Business Forum

›   2005-2006  Investeringsfondene (IFU/IØ/IFV)

›   2004-2011  Eksportkreditfonden (EKF)

›   2001-2003  Nordisk Projekt Eksportfond 
(NOPEF)

UDDANNELSE
›   1990  Cand.scient.pol, Aarhus Universitet 

›   1988  Master of Science, London School of 
Economics 

skib at føre

  mest om skoleledelse 13



  nummer 07 / december 201414

mellemspil   

år 980
I en saga fra Island får 

en bonde hjælp til gårdens 
drift af Årmanden, i Sverige 

senere kendt som Tomte, i Norge 
Gardvorden og i Danmark 

Lille Niels (Nis).

Et FOA-medlem har fået 3 mio. kr. i erstatning som 
følge af sexchikane. Kvinden har mistet 75 % af sin 
erhvervsevne og er nu førtidspensionist.

Kvinden fik en depression, der er anerkendt som en 
arbejdsskade som følge af overgreb på arbejdspladsen 
over længere tid. 

Det har bl.a. kunnet dokumenteres, at hendes nærme-
ste leder havde været orienteret uden at gribe ind.

Aktuelt har FOA rejst tre arbejdsskadesager om sex-
chikane, men forbundet har gennemført en medlems-
undersøgelse, hvor hele 17 % angiver, at de har været 
udsat for sexchikane inden for  det sidste år. 

SKA    ET

 Satspuljepartierne  (alle undtagen Enh) har afsat 104 mio. kr. i 2015-18 
til udsatte børn og unge i folkeskolen, så de kan styrke deres faglige niveau 
i dansk og matematik, og så en større andel kommer i gang med en ung-
domsuddannelse.

Der skal igangsættes skoleunderstøttende indsatser, målrettet elever i 
grundskolen med svag social baggrund, som fx modtager hjælp efter servi-
celoven eller bor i belastede boligområder.  

Desuden vil der være midler til, at læringskonsulenterne kan fortsætte 
arbejdet med at støtte skoler i at inkludere elever med særlige behov. I fi-
nanslovsforhandlingerne pt. indgår i det hele taget puljer til øget inklusion.

AFSAT, UDSAT…

TOP 
10

Det har børn behov  
for at snakke om:

Forelskelse

Venskaber

Drilleri

Mobning

Forældre

Opdragelse

Tristhed

Seksualitet

Krænkelser

Fysisk vold

Bygger på 26.813  
rådgivninger sidste  
år via telefon, sms,  

chat m.m.

Kilde: Børne Telefonen
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artikel NYHEDER TIL SKOLEN – OG INSPIRATION TIL DIN PRAKSIS

PSYKOLOGI

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

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

Styrkekompasset er nyt dansk kvalitativt online værktøj til at under-
støtte læreres og pædagogers arbejde med at styrke livsduelighed 
hos børn og unge, fremme inklusion og skabe positive læringsmiljøer.

Værktøjet er udviklet af psykolog og master i positiv psykologi Mette 
Marie Ledertoug, og henvender sig til lærere og pædagoger, der øn-
sker at arbejde med livsduelighed og karakterstyrker. Sammen med 
bogen Livsduelighed og børns karakterstyrker udgør Styrkekompas-
set en helhed, hvor man i bogen får de værktøjer, man har brug for, 
når resultaterne fra Styrkekompasset skal omsættes til pædagogisk 
praksis.

Køb licens til hele skolen og få ubegrænset adgang for samtlige ele-
ver og lærere. 

LÆS MERE PÅ DPF.DK. 

Af Martin Darré

Strategisk talentudvikling’ inspirerer med 
sit teoretiske overblik, sine praktiske råd 
og brugbare redskaber.

 – Mette Nørgaard, ledelsesekspert 

Af Ole Ditlev Nielsen

Om at håndtere forandringer, bruge dem 
positivt og om at finde frem til den bedst 
mulige praksis. 

Af Alexander Rozental og Lina Wennersten 

Hvorfor udskyder vi vores opgaver, og hvad 
kan vi gøre for at ændre denne adfærd?

Af Michael West

4. udgave af denne nyklassiker samler 
mange års viden og praktiske erfaringer 
med arbejdet i team. 

399 kr.299 kr.

Af Tracy Alloway & Ross Alloway 

Den første bog på dansk om en ny, vital 
måde at træne din hjerne til at fungere 
bedre, smartere og hurtigere.

349 kr.

299 kr.

329 kr.

Af Charles Duhigg

Hvorfor gør vi, som vi gør, og hvordan 
ændrer vi det? Nyeste forskning om 
vaner.

349 kr.

Sæt fokus på barnets styrker – og styrk læringsmiljøet

STYRKEKO
M

PA
SS

ET

KØB SKOLE-
LICENS MED 

UBEGRÆNSET 
ADGANG

Nu har jeg endelig fået et 
redskab, der påvirker det 
enkelte barn, hele børne-
gruppen, mine kolleger 
og mig selv i en positiv 
retning, hvor vi ikke kun 
ser fejl og mangler, men 
også styrker og mu-
ligheder. 
 – Tina Pryds, 

 lærer på Gladsaxe Skole

NYE
BØGER



  nummer 07 / december 201416   nummer 07 / december 201416

i form til reform   { tekst: Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling  }

   Sådan er 
det i politik

1.800-1.900 friske skoleledere og andet godtfolk var klar på 

tilskuerpladserne til duellen på ord mellem landets fremme-

ste skolepolitikere og til samtidig selv at tweete med…

 H vem taler hurtigst og mest overbevisen-
de? Det skulle afgøres – hvis ikke én 
gang for alle, så skulle i hvert fald dags-
formen prøves – under den politiske de-
bat på Skolelederforeningens årsmøde.

Alle var mødt i stærkeste opstilling 
med undervisningsminister (S) Christine Antorini, for-
mand for Børne- og Kulturudvalget i KL Anne Mee Aller-
slev (R), formand for Lærerforeningen Anders Bondo Chri-
stensen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen 
Flemming Olsen og ikke mindst Skolelederforeningens 
egen formand Claus Hjortdal. 

Journalist og DR2 Deadline-vært Martin Krasnik fl øjte-
de i gang og holdt sig i vanlig stil ikke tilbage for både 
at heppe og buhe undervejs. 

Banen kridtes op
Først dog en kort indledning fra de fem kombattanter. 

Hjortdal, der bød deltagerne velkommen, kaldte skole-
lederjobbet for ”Danmarks sværeste offentlige lederstilling”, 
og han tillod sig at rose foreningens medlemmer for deres 
indsats. Han kom også ind på ledelsesvilkår og en stadig rin-
gere ledelsesbemanding. Der blev klappet af begge dele.

Krasnik tog selv ordet og pegede på, at set fra hans 
stol er skolereformen uden tvivl det stofområde, han har 
brugt mest tid på at sætte sig ind i. Noget ”mindre ting” 
som Mellemøstkonfl ikt og andre emner må vige for...

Undervisningsminister Antorini fremhævede, at arbej-
det med reformen er kommet langt bedre fra start, end 
hun havde ventet. Hun anerkendte, at ledere og medar-
bejdere har ”sindssygt travlt”, og pegede på at ledelse – 
og medledelse – på skolerne er afgørende for succes. 
Tidshorisont: Det er en reform, ikke en revolution, som 
ministeren sagde. Så anerkendelse af, at ting ta”r tid.

Anna Mee Allerslev (KL) benyttede lejligheden til yd-
mygt – som hun sagde – at pointere, at hvor man centralt 
kan sætte rammer og regler, er det er ”jer derude, der har 
æren for, at tingene forandrer sig. I står på ”en brænden-
de platform, hvor den øgede ledelsesret, som I har fået, er 
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helt afgørende at udfylde, hvilket også 
er i fuld gang med at ske”, sagde hun.

Flemming Olsen pegede som Antorini 
på, at indfrielsen af de tre overordnende 
mål med reformen er succeskriteriet. 
Målene er imidlertid brede, og skole-
lederne spiller derfor en central rolle i at 
konkretisere dem. Men det lykkes: ”Jeg 
møder lærer efter lærer, der har skiftet 
fra et undervisnings- til et læringsfokus”, 
sagde han og nævnte behovet for ”øget 
sammenhæng i styringskæden”.

Men hvad er succes, hvad forstår vi 
ved succes? Anders Bondo fastslog, at 
alle skal arbejde positivt for reformen, 
men også at ledere og lærere har for 
mange opgaver. Og han advarede mod, 
at opfølgningen på implementeringen 
af reformen kan føre til et nyt, øget 
måle- og testrytteri med krav om fl ere 
tilbagemeldinger... og med risiko for at 
indsnævre fagligheden. 

Hu-hej derudaf
Bondo mente derfor, at der allerede nu 
bør laves en fælles, tilbundsgående un-
dersøgelse af tilstanden i skolen med 
henblik på (evt. justering af) reform, in-
klusion etc. Forslaget nød ikke fremme.

En irriteret Antorini slog fast, at re-
formen ikke er anledning til at indføre 
nye test, der vil ikke blive lavet rang-
listninger, og ”vi indfører ikke engelsk-
amerikanske tilstande. Der, hvor der er 
problemer, skal der fi ndes konkrete løs-
ninger”, og der er ikke brug for større 
undersøgelser nu, sagde ministeren.

Det syntes Allerslev, formand for KL’s 
Børne- og kulturudvalg, heller ikke. Hun 
fandt, at der i forvejen var ”for mange 
undersøgelser i omløb, ikke mindst fra 
DLF, der forstyrrer mere end de samler. 

Det, der er behov for nu, er at løse 
opgaverne og stå sammen, ikke mere 
bureaukrati”, som hun sagde.

Og Hjortdal: ”Vi orker ikke fl ere 
problematiserende undersøgelser 
lige nu, som medierne i en lind 
strøm bringer videre… (Krasnik und-
skyldte her på standens vegne J). 
Det er mere meningsfuldt at være i 
dialog lokalt på skolen, med forvalt-
ningen – og fokusere på udviklingen”, 
sagde han. Fl. Olsen, BKF, var enig.

Fra Twittertråden, der kørte sidelø-
bende, kom spørgsmål ind: Fx om den 
danske skolereform vil tage lige så lang 
tid at implementere som forbilledet i 
Ontario Canada, nemlig 10 år. Det afvi-
ste Antorini uden at sætte år på. Så 
nok er det en reform og ikke en revolu-
tion, men heller ikke en 5-års plan.

Et andet spørgsmål til Antorini gik 
på, om der kommer obligatoriske lek-
tiecafeer i 2015 – ja ”antageligt”, lød 
svaret fra ministeren. Der skal bare af-
holdes et valg inden. En begivenhed, 

man fornemmede, at ministeren er op-
mærksom på nærmer sig.

Bemanding og kompetencer 
Er det ikke bizart – spurgte Krasnik – 
når der ”nu er så mange fl ere opgaver, 
og skoleledelse er så vigtigt at der bli-
ver færre og færre ledere til at varetage 
opgaverne” med henvisning til, at 
Skole lederforeningen for 
nylig kunne dokumen-
tere en relativ vold-
som decimering at 
antallet af skole-
ledere.



Hvor Anne Mee Aller-
slev (KL) lagde sig ned 
og indrømmede, at ”det 
må tages alvorligt”, som 
hun sagde, krøb Antorini 
udenom og sagde, at det 
”handlede om priorite-
ring i kommunerne”, 
men mente dog også 
at det var rimeligt, at 
skole lederne råber vagt 
i gevær.

Fl. Olsen nævnte 
på skolechefernes vegne, at man kan løse skolelederne fra 
visse opgaver ved at give dem et bedre administrativt backup, 
så der bliver mere tid til ”pædagogisk ledelse”. 

Men Claus Hjortdal mente omvendt ikke, at man uden vi-
dere kan skille økonomiske, administrative ledelsesopgaver 
ud fra de pædagogiske – det hænger sammen, og det er sko-
leledelsen på stedet, der samlet kan sikre succesfulde æn-
dringer. En helt ny undersøgelse fra Aarhus Universitet (se 
boxen) har understreget det forhold. 

Drøftelsen kom også til at handle om ledelseskompeten-
cer. Er skolelederne kompetente, dygtige og gode nok til at 
løse opgaverne, spurgte Krasnik. Ja, slog Claus Hjortdal fast. 
Aldrig har skolelederne være så godt uddannet som nu med 
lederuddannelser på diplom- og masterniveau, og de viser 
lige nu, at de magter opgaven. Det var ingen vist uenige i.

Men tilføjede Hjortdal, der kan være problemer med kom-
petenceudvikling af lærerne, hvor der nok er afsat midler til 
uddannelse, men ikke til vikardækning og transport. Antorini 
pegede her på, at efteruddannelse ikke altid behøver at ske 
uden for skolen, men i højere grad kan ske i forbindelse med 
arbejdet på skolen.

Selvstændighed
Hver for sig er vi stærkere sammen – var overskriften på en kro-
nik i Politiken i foråret, hvor Claus Hjortdal argumenterede for 
en organisatorisk frisættelse af ledergruppen i forhold til DLF. 

Vi kan ikke tåle at blive ”beklikket på vores troværdighed” 
sagde han – og salen klappede højlydt. Overfor dette fast-
holdt Bondo, at ledere og lærere har mere til fælles professio-
nelt, end der skiller. 

Det ”må I vist se at fi nde ud af”, sluttede Krasnik tørt. Og 
dermed sluttede også den politiske duel. 

Twitter: Deltager-
nes løbende kom-
mentarer kan føl-
ges på årsmødets 
særlige hashtag 
#2014IFTR – ek-
sempler herpå kan 
ses på side 20

Facebook: Se 
stemningsbilleder 
fra årsmødet og 
meget mere, fi nd 
vores side at søge 
på ”Skolelederfor-
eningen” og husk 
at give os et like!

Flere tweets: På 
#skolelederOrg 
kan du følge twe-
ets og ikke mindst 
selv tweete om 
Skolelederforenin-
gen, skoleledelse 
og folkeskolen

fakta

Ledelse gør forskellen 

En ny undersøgelse viser, at skoleledernes 
arbejde med at understøtte indførelsen af 
lærernes nye arbejdstidsregler giver positive 
resultater på skolerne – i form af øget lærer-
tilfredshed og motivation. Undersøgelsen blev 
breaket på Skolelederforeningens årsmøde.

Det er LEAP, Ledelsesadfærd og performance, 
Aarhus Universitet, der med professor Lotte 
Bøgh Andersen i spidsen har spurgt et antal 
lærere om, hvordan de oplever de nye arbejdstids-
regler på nationalt, kommunalt og på skoleniveau 
– med fokus på ledelsens indsats. 

Hvor det er meget tydeligt, at hvor lærerne ser 
arbejdstidsreglerne som ”kontrollerende” på 
nationalt og kommunalt niveau, så opfatter de 
skoleledernes implementering af reglerne på de 
enkelte skoler som mere understøttende.

Det fremgår af undersøgelsen, at mange skole-
ledere på skolerne – sammenlignet med de to andre 
niveauer – formår at skabe en mere positiv tilgang 
til de nye regler. Og at dette positive resultat hænger 
sammen med skoleledernes aktive indsats for at give 
reglerne mening, være anerkendende og gå i dialog.

Især skoleledere, der er gode til at kommunikere 
en klar vision for skolen, og som er gode til at 
anerkende lærerne for gode resultater og en god 
indsats, har lærere, der ser arbejdstidsreglerne 
som en mulighed frem for en trussel.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, 
er glad for, at undersøgelsen viser, at ledelse gør 
en positiv forskel:

”Resultaterne er i overensstemmelse med de mel-
dinger, vi får fra vores ledermedlemmer, om at det 
går væsentligt bedre med at arbejde under de nye 
vilkår, end det billede, der ofte tegnes. Overordnet 
bekræfter undersøgelsen, hvor vigtig god ledelse 
er, og hvor vigtigt det er for reformers succes 
med en tilstrækkelig ledelsesbemanding”, sagde 
Hjortdal på årsmødet.

Formanden tilføjede, at analysen tydeligt viser, 
hvor vigtigt det er, at skolelederne har hele opga-
ven. Ikke alene opfølgningen på lærernes under-
visning og elevernes læring. Men også personale-
ledelsen og den strategiske, motiverende opgave, 
der fx går på at implementere ny lovgivning og 
ændrede arbejdsvilkår.

Se undersøgelsen på www.leap-projekt.dk

slev (KL) lagde sig ned 
og indrømmede, at ”det 
må tages alvorligt”, som 
hun sagde, krøb Antorini 
udenom og sagde, at det 
”handlede om priorite-
ring i kommunerne”, 
men mente dog også 

på skolechefernes vegne, at man kan løse skolelederne fra 
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 S eneca var en romersk 
fi losof. Anders Seneca 
en dansk en af slagsen 
med ni års baggrund 
som leder i det offentli-
ge og nu direktør i eget 

fi rma, Dogmekompagniet. Han talte om 
forudsætninger for at få skabt foran-
dring – hvilket igen kræver forankring. 

Hans erfaring er, at det ikke er inno-
vative evner eller at tænke ud af boxen, 
der er mangel på, når man står over for 
diverse udfordringer. Mangelvaren er der-
imod ofte, at der ikke er en fælles forstå-
else af, hvad stedets kerneopgave er.

Seneca mente, at man (som leder) 
meget hellere skal søge at blive konkret 
på, hvad er det man skal lykkes med 
sammen, hvad er kerneopgaven? Han 
ville ikke kloge sig på skoleområdet, 
men kernen kunne her være at skabe, 
dygtigere, mere velfungerende elever?

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

Ind til kernen. Men mange steder har man ikke en fælles forståelse 
af, hvad kerneopgaven er. Og det var omdrejningspunktet for ledel-
seskonsulent Anders Seneca’s indlæg på årsmødet

Så det handler egentlig ikke om at 
lykkes med reformen, men med børnene, 
sagde han. Det handler heller ikke til sy-
vende og sidst om at levere god undervis-
ning, men om at højne børnenes læring.

Hans erfaringer er, at hvis ikke der er 
fokus på kerneopgaven, hersker der i  
personalet forvirring og misforståelser, 
tværhed frem for tværfaglighed, følelse af 
invasion fremfor innovation. Så fi nd ind 
til det væsentlige, det væsentligste. Det 
får man også løn for i øvrigt.

Men hvad er så den fælles kerne-
opgave? Jo, en buschauffør fx, kører han 
alene bus eller bevæger han mennesker, 
og assistenten på hospitalet, laver hun 
’bare’ kaffe og gør rent, eller har hun 
også kontakt med patienterne og viden 
om dem? En bedre forståelse af de for-
hold giver begreber som mål og succes 
mening – og så giver det simpelthen 
bedre resultater, sluttede Seneca.

    IND, 
LÆNGERE IND, 
  HELT IND Program

Årsmødets APP 

På ’IFTR2014” i Appstore 
og for Android i Play butik 
kunne årsmødets APP med 
det opdaterede program 
samt anden nyttig info om 
udstilling, hoteller fi ndes.

Det er fremtiden frem for 
trykt materiale, og mange 
brugte også i år genvejene 
til Twitter eller den feed-
back funktioner, der var til 
at spørge eller kommentere. 

Fagligt, socialt og personligt 
Hvordan sikrer vi, at elevernes faglige 
kompetencer øges? Et af svarene er at 
huske også at fokusere på elevernes 
personlige og sociale kompe-
tencer…

Det slog sociolog og tid-
ligere jægersoldat Nico-
lai Moltke-Leth fast på 

Se
ne

ca
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årsmødet, hvor han talte om livslang læ-
ring og kompetencer. Han er manden 
bag DrengeAkademiet, Læringsakademi-
et og True North, hvis ideer bl.a. har re-
sulteret i en efterskole med et højere 
fokus på elevernes personlige styrker.

”Personlige og sociale kompetencer er 
vigtige for at øge al form for læring”, sag-
de han og pegede på, at udviklingen af 
den menneskelige hjerne bør kobles sam-
men med systematisk træning af sociale 
kompetencer. Ifølge Moltke-Leth skal dis-
se principper i spil i et læringsforløb:

• Mindset
• Gennemskuelige mål
•  Personligt lederskab 
•  Sociale kompetencer
• Trivsel
• Relationer
• Styrkebaseret læring
• Rollemodeller
• Feed-back

Læringsprincipperne er elementer i et Pæ-
dagogisk DNA, hvor ”eleverne trives bedre 
og føler sig trygge, når man kobler det fag-
lige med det personlige og sociale. På den 
måde klarer de sig også fagligt bedre”, lød 
det fra Moltke-Leth, der også slog fast, at 
der skal en stor indsats til for at øge fag-
ligheden, og at ”resultater er lig med fær-
digheder gange indsats”. Hard work.

Mere fra årsmødet  
Også i år var der adskillige oplægsholde-
re, men i år i et åbent forløb, hvor man 
kunne drive fra oplæg til oplæg, hvis da 
ikke interesseren var fanget 110 %, der 
var bl.a. noget om:

Hjernesmarte værktøjer: Sociolog mv. 
Anette Prehn talte på årsmødet om at 

 

 
#2014IFTR kunne Bondo 
og Antorini ikke besøge de 
samme skoler?

 

 

#2014IFTR bolden sendes 
rundt og der er desværre ikke 
nogen der tager ansvar for, 
at der er ledelseskraft nok! 
Forventeligt? Ja desværre!

 

 

#2014iftr gerne et klart svar 
hvor det forventes at der kom-
mer positive resul.., og hvor 
hurtigt ændrer man efterføl-
gende hvis der er behov

 

 

#2014iftr Har ministeren selv 
prøvet at lægge time-/ugeplan 
for fx 6. kl for at se hvor lidt 
understøttende undervisning 
der er plads til?

 

 

”Der er langt flere lærere pr. 
ledere end tidligere. Det holder 
bare ikke!”  
citat @claushjortdal Hørt 
#2014IFTR #slnchat  
#lederchat

i form til reform  

Torben Mørup

Lars Nyborg

Lasse

Lars Kirk

Thomas Friis

svigter børnene ved at have glemt, hvor-
dan de tænker og opfatter, så de misfor-
står vores kommunikation, og vi forstår 
så ikke, hvorfor. Deltagerne fik gode råd 
og værktøjer til at fremme samspillet og 
læringen.

Forandringspotentiale: Erhvervspsykolog 
Sebastian Nybo tog deltagerne på en tour-
de-force. Et par stikord fra foredraget: 
Hvis man lever beskyttet, så føles selv 
små forandringer voldsomme. Og menne-
sket har det største forandringspotentiale 
af alt levende – brug det!

Tre ledetråde: Kæmp for alt hvad du har 
kært. Se værdien i begrænsningen. Fiasko 
er altid en mulighed. Ledelses- og udvik-
lingskonsulent Henrik Dresbøll kom med 
hints til, hvordan skolen kan gå skolerefor-
men, ja fremtiden i møde. Hvad betyder 
det konkret mandag morgen kl. 8.02?

På et praktisk niveau: Tung teori, omfangs-
rig evidens og fine tabeller er fint, men 
først når hele herligheden oversættes til 
brugbar praksis, er målet nået. Det er PhD, 
cand. pæd. psych. m.m. Rasmus Alen-
kjærs filosofi, som man fik effektive, provo-
kerende og humoristiske eksempler på.

Podcast: Årsmødet havde undervejs be-
søg af to freelancejournalister, Karen Al-
bertsen og Signe Bjerre, der interviewede 
deltagerne og flere af oplægsholderne. 
Interviewene kan høres på hjemmesiden. 

Gik du glip af foredraget med erhvervs-
psykologisk rådgiver Nybo, sociolog Prehn, 
forfatter m.m. Dresbøll eller konsulent 
m.m. Ørsted (se næste side), eller er du 
bare nysgerrig, så find dem på foreningens 
hjemmeside > reportagerne fra årsmødet. 
Her kan du høre korte podcasts - inter-
views med flere af oplægsholderne  

Moltke-Leth



årsmøde 2014

 P å vej videre til Chr.borg 
for lige at få ”ordnet” 
fi nansloven lagde Cory-
don vejen forbi årsmø-
det i Øksnehallen og de 
mange skoleledere, der 

var til stede. Finansministeren, der 
blev introduceret af Skolelederforenin-
gens næstformand Jørgen Mandrup 
Nielsen, var indledningsvis bedt om 
at ”snakke velfærdsstat”. 

 Det er ”en meget stor portion på tal-
lerkenen”, sagde han, der udtrykte en 
lige så stor optimisme på nationens 
vegne, når det gælder fremtiden. Vi le-
ver i ”et unikt land, hvilket jeg bliver 
mindet om, når jeg møder andre landes 
fi nansministre fra lande med helt an-
dre vilkår”.

Et stærkt udgangspunkt
Det unikke er, at vi herhjemme bruger 
56 % af de samlede resurser på hinan-
den, men stadig er meget konkurrence-
dygtige, og ”jeg er ikke i tvivl om at vi 
vil holde niveauet i mange år”, sagde 
Corydon, men tilføjede ikke overrasken-
de, at ”vi bliver også nødt til at forhol-
de os til presset udefra”.

I en konkurrencedygtig velfærdstat 
med et stærkt fællesskab er folkesko-
len det vigtigste fundament, og når det 
kommer til at effektivisere og udvikle, 
er skolereformen nok den mest vigtige 
reform overhovedet. Den peger 20-30 
år frem, og den er hjerteblod for mig, 
sagde fi nansministeren.

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

     Reformen 
er hjerteblod
Finansminister Bjarne Corydon åbnede årsmødets anden 

dag. Han kaldte skolereformen for den vigtigste reform 

overhovedet, han har været med til at beslutte...

er hjerteblod
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Finansministeren ved med tre-snart 
fi re børn i folkeskolen personligt, hvad 
han taler om. Vi ”skal alle have lige mu-
ligheder fra starten, og reformen skal 
sikre, at alle også fremover får den bed-
ste skolegang”, sagde han, der mente, 
at reformen har fået en god start.

Vi skal ”have respekt for, at refor-
men ikke gennemføres fra den ene dag 
til den næste, men jeg er allerede nu 
ikke i tvivl om, at I kan løfte opgaven 
sammen med medarbejderne”, og hvad 
I ”leverer til vores unger, der skal kon-
kurrere med hele resten af kloden om 
gode jobs, uddannelse, er så afgøren-
de, at I fortjener TAK fra hele Dan-
mark”, sagde Corydon og så ud, som 
han mente det.

Nulvækst, men ændret fordeling
Der var spørgsmål fra salen, 
bl.a. om det betimelige i, at re-
geringen havde kørt parløb med 
KL om OK-forhandlingerne og 
ny lærerarbejdstid sidste år? 
Den gled Corydon af på: Der var 
en ”stor overensstemmelse i de 
politiske mål på centralt og på 
kommunalt niveau”, lød svaret.

Han understregede også, at der er 
tæt samarbejde mellem Finansministe-
riet og Undervisningsministeriet. Vi 
”følger skolereformens implementering 
tæt og Finansministeriets rolle har i 
øvrigt udviklet sig fra rollen som vagt-
hund på de offentlige udgifter, der tra-
ditionelt altid siger nej til at begynde 
også at sige ja... på en velovervejet 
måde”, tilføjede Corydon.

Fra salen lød et ”tak for de pæne ord 
om skolen og skoleledelse, meeeeeen 
når kommunernes økonomi skal aftales 
med staten, og vi igen og igen ser kom-
munerne spare, er der så ikke snart mu-
lighed for at skabe et lidt større økono-
misk råderum til skolerne”?

De 56 %, der allerede omfordeles 
skal ikke øges, og ”det er ikke en del 
af min politiske vision, at vi skal bruge 
fl ere penge”, fastslog fi nansmisteren, 
men pengene skal bruges anderledes, 

Han understregede også, at der er 

underholdning

Djøf med løg(n)

Fra en, der selv i et tiår har 
prøvet det centraladmini-
strative arbejde, dets logik-
ker og mangel på samme, 
kunne Per Helge Sørensen, 
tidl. Djøf’er og nu standup-
per ryste forsamlingen…

sagde han, og det kan fx ske ved at øge 
på uddannelse, sundhed og reducere 
på overførselsindkomster m.m.

Finansministeriet arbejder pt. med 
”god offentlig arbejdsgiveradfærd”, 
fortalte Corydon, der opfordrede skole-
lederne til at benytte reformens udvide-
de ledelsesrum... fyld det ud og ”hav 
fast fokus på skolens mål, retning og 
kerneopgave”, sagde han – og så ingen 
modsætning mellem at være en stærk 
leder og være i dialog med sine ansatte.

Hvornår er reformen succesfuldt im-
plementeret? Corydon: På den ”korte 
bane er det ved at lykkes, men lærings-
målene kan vi først se realiseret på 
sigt”. Det vigtigste er, at ”skolen og 
samfundet er helt tæt koblet, og skole- 
og uddannelsessektoren er helt afgø-
rende for vores succes”, sluttede han.
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Modstand som en ressource
Som leder skal man turde tale om 
det, vi normalt ikke taler om. Og 
vær ikke bange for at møde mod-
stand, for modstand er en ressour-
ce. Ikke?

Det var budskabet fra ledelses-
rådgiver Christian Ørsted, næste op-
lægsholder på årsmødet fredag. Hvis 
man som leder stiller sine medarbej-
dere nærgående spørgsmål, vil man 
få – måske ubehagelige – sandheder. 
Men dermed er man som leder godt 
rustet, mente Ørsted.

”Løsningen på arbejdspladsen 
kan nemlig være problemet”, sagde 
han, som i 15 år har undervist le-
dere og rådgivet danske og interna-
tionale virksomheder. Han har bl.a. 
forfattet bogen ’Livsfarlig ledelse’.

”Det er som regel medarbejderne, 
der først opdager om de mål, man 
har sat på virksomheden, er de rigti-
ge. Derfor er der al mulig grund til at 
gøre stor brug af medarbejdernes vi-
den om det, der ikke fungerer. Sådan 
undgår man som leder at rette en fejl 
med en ny fejl”.

Hvordan kan verdens lykkeligste 
nation have så mange mennesker 
på antidepressiv medicin? Måske er 
der noget i vores arbejdsliv, vi er 
nødt til at tænke anderledes, spurg-
te Christian Ørsted og pegede på, 
at en af løsningerne kan være bedre 
ledelse.

Hvor kom den skøre ide fra?
Christian Ørsted har ikke en syv-
trins-model for, hvordan man bliver 
en bedre leder. Hans budskab er, at 
man som leder skal betragte mod-
stand som en ressource – også når 
det gælder modstand mod foran-
dring.

”Modstand mod forandring er et 
tegn på, at medarbejderne er enga-
gerede og er så trygge, at de tør 
sætte fokus på de ting på arbejds-
pladsen, der ikke fungerer godt”.

”Det er først farligt, når medarbej-
derne ikke gør modstand – men er 
blevet ligeglade. Når medarbejderne 
tør at gøre modstand, opstår den 
gode forandring på arbejdspladsen 
og de gode, skøre ideer opstår”, slut-
tede Ørsted. 

Læs mere på www.orsted.dk eller 
www.livsfarligledelse.dk 

Udstilling 2014

I det folkemødeagtige – her forstå-
et meget positivt – VIRVAR af poli-
tisk debat, oplæg, speakers’ corner, 
mød- din-hovedbestyrelse-og-dit-
sekretariat, underholdning, lunch-
bags, kaff e, vand og stærkere, var 
der også i år selvfølgelig en stor 
udstilling, ja knapt 2000 m2.

Udstillerne falbød alt fra fotokopiering til fadøl, Dansk Skoleskak havde 
mange brikker at fl ytte rundt med, og Lærerstandens Brandforsikring 
uddelte regnslag på forkant med klimaforandringerne. Også Skoleleder-
foreningens stand blev besøgt… 

årsmøde 2014



mellemspil

1000
årsskiftet

Nisserne er gamle husguder, som 
nordboerne troede på, før vi blev 
kristne. Da kristendommen blev 

indført, skulle den overtro 
udryddes, mente præsterne.

 Det lykkedes ikke.

Nærmer sig. Og det ser for en gangs 
skyld IKKE ud til, at folkeskolen skal 
øverst på dagsordenen.

Ugebrevet A4 har spurgt ca. 1500 
danskere om, hvilke områder de lige nu 
fi nder er vigtigst for, hvor de vil sætte de-
res kryds, og svarene fordeler sig sådan:

› Sundhedsvæsenet: 39 %

› Beskæftigelse/arbejdsmarked: 38 %

› Udlændingepolitik: 32 %

› Skattepolitik: 26 %

› Ældrepleje: 23 %

› Miljø, klima og energi: 21 %

› Uddannelsespolitik og skole: 14 %

› Udenrigs- og sikkerhedspolitik: 13 %

› Vækst: 13 %

› Børne- og unge i øvrigt: 13 %

› EU: 9 %

› Forskning: 6 %

› Retspolitik: 5 %

Så… det handler om læger og sygehuse, 
jobskabelse, udlændinge, skat, ældre J 
og ikke så meget om skole. Det har refor-
men og forløbet omkring lov 409 måske 
fået lagt låg på. For en tid.

Er hvad lærere i snit har til forberedelse 
pr. undervisningstime i dag.

 En undersøgelse blandt 400 lærere, foretaget 
af Aalborg Lærerforening, viser, at hvor lærerne før 
reformen havde 35 minutter til at forberede sig, er 

der nu 13 minutter mindre.

FOLKETINGS-
VALGET 

Mobilitet
 42 % af alle danske børn  
har en mobiltelefon. Børn får 
gennemsnitligt deres første 
mobil, når de er 9 år og 4 mdr. 
I København typisk noget før, 
i provinsen typisk lidt senere.  

 
m    nutter

22

GRÅDIG LEDELSE
Et nyt ledelsesbegreb har de senere år fundet vej. Især på det  private 
arbejdsmarked, hvor der jongleres med store indtjeninger og tab.

Vi husker Thorsen, Stein Bagger, Riskiær m.fl . Senest i forbindel-
se med oliehandelsvirksomheden OW Bunkers voldsomme nedtur, 
hvor det bl.a. hedder, at det var ledelsen, der  udviste dårlig dømme-
kraft og svigtede sit ansvar, hvilket i sidste ende førte til en konkurs 
og 300 medarbejdere uden job.

Det er angiveligt både for at bevare og forøge sine i forvejen kæmpe 
bonusser, der fi k to ledende medarbejdere i et af datterselskaberne til 
at gamble alle virksomhedens værdier væk på rekord tid. Uhyggeligt og 
muligvis sandt – der er ikke rejst tiltale og faldet dom endnu.
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ny velfærdsledelse

 E n mandag i slutningen af september om eftermid-
dagen blev et møde hævet i Undervisningsministe-
riet. Mødet eller heldagsarrangementet, som det 
rettelig var, markerede omstruktureringen af Ny 
Nordisk Skoles to år gamle tiltag. Offi cielt kaldes 
forandringen forankring. Relancering eller genfød-

sel falder også på sinde.
Omstruktureringen består i opdelingen af organisationen bag 

Ny Nordisk Skole i et akademiråd og en bestyrelse. Det var netop 
det 24 mand store akademiråd, der trådte sammen for første gang 
omtalte mandag.

Glæde grænsende til begejstring strømmede ud fra opstartsmø-
det. Da Christine Antorini dagen efter – som aftalt en måned for-
inden – bevilgede Plenum ti minutters telefontid boblede ministe-
rens stemme stadig over alt det nye.

”Der er nærmest tale om en kulturrevolution indefra”, sagde 
hun dengang med et grin.

”Vi snakkede meget om, at det, vi skal, er at gøre en god skole 
bedre. Hver dag. Sammen”. 

Men hvorfor den nye konstruktion?

I 
OM

DREJ
NINGER

Fra at være redskab til fornyelse er Ny 

Nordisk Skole blevet redskab for fornyelse. 

Tankegangen er en gave til reformen, 

mener det nye formandskab.



  nummer 07 / december 201428

ny nordisk skole 

NY NY NY Ny Nordisk Skole

I foråret 2012 formulerede en såkaldt dialoggruppe  
bestående af forskere, praktikere og aftagere på  
børne- og undervisningsområdet dogmer og mål-
sætning for Ny Nordisk Skole.

Målene lød og lyder:
›   Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige,  

de kan. 
›   Mindske betydningen af social baggrund i forhold til 

faglige resultater. 
›   Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med re-

spekt for professionel viden og praksis. 
 
Midlerne til målene er de såkaldte dogmer:
›   Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. 
›   Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og 

bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfor-
dringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsæt-
ninger. 

›   Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores 
pædagogiske praksis og undervisningen på bordet. 

›   Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for for-
andring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative 
og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. 
For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være 
anderledes, og være villige til at ændre måden, vi 
arbejder på. 

›   Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resul-
tater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og 
unge i vores arbejde ved at lægge det frem. 

›   Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende.  
Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre. 

›   Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus 
på undervisningen og den pædagogiske praksis. 

›   Vores eget dogme(formuleret af den enkelte institu-
tion). 

 
Alle institutionstyper der beskæftiger sig med børn og 
unge i alderen 0 – 18 år kan blive en del af Ny Nordisk 
Skole.
 
I første runde i 2012 tilmeldte 352 institutioner sig. Siden 
er nye kommet til, men andre er gået ud, og samlet er 
antallet af Ny Nordisk Skole ikke steget.  
 
Claus Hjortdal anbefaler potentielle nye Ny Nordisk 
Skole-skoler, at de først sætter sig grundigt ind i værdi-
erne og motivationen bag tiltaget. 
 
Begynd med intern dialog på forventningsplan. Tal med 
lokale daginstitutioner og ungdomsuddannelser. 
 
Hvis man er i udsat position og kæmper med sociale 
problemer, kan det være en god ide også at kontakte 
forvaltningen, så man kan samle alle, der arbejder med 
samme udfordring.
 
NNS-sekretariatet er naturligvis også hjælpsomme  
med afklarende spørgsmål.  

Endelig vil der i januar blive holdt info-møder rundt  
om i landet. 

fakta

»Der er nærmest tale  
om en kulturrevolution 
indefra.«
{ Christine Antorini, Undervisningsminister (S) }

”Fordi vi nu vil systematisere de 
mange input, vi har fået første to 
år. Den pædagogiske praksis skal 
på bordet og vi ønsker åben og sy-
stematisk vidensdeling. Vi skal i 
fællesskab forandre indefra og vi 
har erkendt, at man ikke bare laver 
en reform og så giver slip. Vi skal 
være med til at sikre, at vi udnytter 
rammen maksimalt. Det er nye me-
toder for velfærdsledelse, kan du 
sige”, forklarede Christine Antorini, 
der selv er formand for bestyrelsen 
for Ny Nordisk Skole.

Den nye struktur betyder i prak-
sis, at akademirådet bliver det fag-



lige forum for det pædagogiske og di-
daktiske arbejde ude på skolerne. Her 
sikres, at viden distribueres og  ind-
hentes.

Bestyrelsen har et mere overordnet 
sigte på offentlig forandringsledelse. 
Her sidder blandt otte andre også ven-
stres uddannelsesordfører Karen El-
lemann, hvilket vidner om en tydelig 
bred politisk opbakning til Ny Nordisk 
Skole, fremhævede Christine Antorini.  
Projektet er således bedre rustet til at 
overleve et eventuelt ministerskift.

Ikke bare et projekt
Akademirådet består af en bred vifte af 
interessenter og fagfolk fra hele spektret 
omkring 0-18-årsgruppen.

Rådet ledes af et formandskab bestå-
ende af skoleledernes formand, Claus 
Hjortdal, og den tidligere DI-direktør, 
Lars Goldschmidt, nu næstformand på 
Campus Bornholm og folketingskandidat 
for Socialdemokraterne. Begge sidder 
også i bestyrelsen. Plenum udsendte har 
efterfølgende også måttet fange dem 
over telefon, da det ikke – som fotogra-
fen – var muligt at være til stede ved de-
res møde. Goldschmidt har følgende de-
finition på den ny Ny Nordisk Skole: 

”For det første er det en fortsættel-
se af den eksisterende dialogstruktur. 
Vil fortsat have flest mulige erfaringer 
ind for at styrke praksis. Dernæst er 
bestyrelseskonstruktionen skabt for at 
støtte tankegangen om, at Ny Nordisk 
Skole-formen også kan benyttes i andre 
sammenhænge. Eksempelvis kan man 
også på hospitalsområdet profitere af 
Ny Nordisk Skole-tanken. Visionen er, 
at tilgangen kan anvendes i alle organi-
sationer, der arbejder med en overord-
net fælles målsætning”.

Ifølge Lars Goldschmidt er Ny Nor-
disk Skole-initiativet karakteriseret ved 
at være af en mere universel karakter.

”Det er ikke bare et projekt. Det er 
en arbejdsform, en synsvinkel. Doku-

mentationen skal være i orden og skal 
løbende revideres. Ny Nordisk Skole er 
tænkning på alle niveauer: Indeni og 
hele vejen rundt om institutionerne”.

Det er store ord. Og for at Ny Nor-
disk Skole ikke blot forbliver ord, kræ-
ver det stor handling og frem for alt 
stort engagement af de deltagende in-
stitutioner, mener Lars Goldschmidt. 

”For mig er det vigtigt, at vi bliver 
mere krævende, mere radikale i vores 
ønske om forandring. Ambitionerne 
skal i vejret. Ny Nordisk Skole skal 
være en egentlig vision. Ikke bare et 
stempel man sætter på noget, man så-
dan set har gjort i forvejen”, lyder det 
fra Lars Goldschmidt.

Gave til reformen
Skolereformen har taget meget opmærk-
somhed, men formand for skolelederfor-
eningen og den anden halvdel af Ny 
Nordisk Skoles formandskab, Claus 
Hjortdal, minder om at Ny Nordisk Sko-
le i virkeligheden var udgangspunktet.  

”Ny Nordisk Skole kom før refor-
men. Nu er bøtten bare vendt. Fra at 
have været en forandringsagent er Ny 
Nordisk Skole nu blevet til tænkning i, 
hvordan den krævede forandring gen-
nemføres. Ny Nordisk Skole er værktø-
jet til udveksling af viden og erfaring”, 
forklarer Claus Hjortdal. 

Hvilken type skoleledelse får man 
med Ny Nordisk Skole?

”Man får en ledelse med fokus på 
proces og på forandring. Og til det får 
man stor støtte i form af andres erfa-
ringer og redskaber. Det handler om 
vidensdeling i netværk, kontinuerlig 
udveksling og udviklingsorientering”, 
forklarer han.

”Grundtanken er: Vi kan selv og skal 
selv. Der skal være udpræget tydelighed i 
ledelsen. Der skal være handling frem for 
snak. Det er det, der skaber forandring”.

Hvordan påvirker Ny Nordisk Skole 
skolelederens daglige arbejde?

»Fra at have været en forandringsagent er Ny 
Nordisk Skole nu blevet til tænkning i, hvordan 
den krævede forandring gennemføres.«
{ Claus Hjortdal, Skolelederformand }

fakta

Ny Nordisk  
Skoleledelse

Her nogle af forventningerne 
til Ny Nordisk Skole-ledere:

Undervisningsminister og formand 
for bestyrelsen, Christine Antorini: 

”Det allervigtigste er, at imple-
mentere ledelse og medledelse. 
Det kræver tæt sparring og i den 
proces er skolelederne central. Insti-
tutionerne skal udvikle deres foran-
dringsledelse og læringsledelse. 
Det skal de gøre selv og i samar-
bejde med hinanden. Det profes-
sionelle fællesskab er nøgleordet. 
Det bliver en kulturændring og det 
er ledelsens opgave at gennemføre  
sammen med medarbejderne. Det 
handler om, at vi skal skabe lø-
bende forandringer, så vi udnytter 
rammen maksimalt.”

Bestyrelsesmedlem og halvdelen af 
formandskabet for Akademirådet, 
Lars Goldschmidt: 

”Lederne skal være meget aktive i 
fortsat at dele deres erfaringer. Det 
er vigtigt, at de forholder sig direkte 
til, hvordan de tænker dem selv i 
et mere reflekterende ledelsesrum. 
Og et mere synligt ledelsesrum. 
De udtrykker deres behov for 
understøttelse.  Ny Nordisk Skole 
er tænkning på alle niveauer: Både 
indeni og hele vejen rundt om 
institutionerne. Lederne skal derfor 
ikke kun tænke på, hvad de giver 
ud, men også hvad de får ind.”

ny velfærdsledelse
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PS: Fra 5. januar 
til 27. februar 2015 er det igen muligt at blive en del af Ny Nordisk Skole (NNS). Ansøgningsmaterialet 

fi ndes på uvm.dk 
eller nynordiskskole.dk.

 

”Ny Nordisk Skole har fokus på me-
tode, der ændrer praksis. Fokus på ar-
bejdsgang og fortælling. Man får ikke 
et vist antal timer, men en tænkning. 
Og til det får man til gengæld støtte; 
man får nogle værktøjer og et netværk, 
der kan hjælpe til egen refl eksion”. 

”Ny Nordisk Skole giver en sjælden 
mulighed for at se på særlig to ting: 
Den sociale arv. Her er det vist, at jo 
tidligere indsats jo bedre, og Ny Nor-
disk Skole lægger op til tættere samar-
bejde mellem skole og daginstitution. 
Det er en vigtigt udfordring i skolerefor-
men”, siger Claus Hjortdal.

”Det andet er målsætningen om, at 
95% gennemfører en ungdomsuddan-
nelse. Der kan Ny Nordisk Skole gavne 
relationen mellem skole og ungdoms-

»Det er vigtigt, at skolelederne er reflekterende og 
synlige – herunder udtrykker deres behov for at 
blive understøttet.«
{ Lars Goldschmidt, Folketingskandidat (S) }

uddannelse. Ny Nordisk Skole er så at 
sige kittet, fordi det rækker ud over 
den enkelte institution og relatere sig 
til omgivelserne. Også det passer godt i 
ind i reformen”, mener Claus Hjortdal, 
og vælger efter et par sekunders at op-
gradere det udsagn. 

”Jeg mener faktisk, det er en gave 
til reformen”, siger han konkluderende.

Samme pointe havde Christine An-
torini – igen i telefonen – dagen efter 
opstartsmødet: 

”Vi har set, at de skoler der i forve-
jen var med i Ny Nordisk Skole har haft 
en lettere tilgang og overgang til refor-
men og den åbne skole”.

Der er altså al mulig grund til at 
lade sig indrullere. Glæden er stor i 
netværket, siger Lars Goldschmidt, og 

engagementet er endnu større. Mandag 
den 22. september efterlod mange 
med forøget motivation.

Og som Claus Hjortdal pointerer, er 
lysten som bekendt den største driv-
kraft. Måske særligt i pligtskyldige tider.

”Man skal gøre det, fordi man gerne 
vil forandringen. Men man kan også 
sige, at nu er forandring blevet et 
krav”, slutter skoleledernes formand. 

MØD DE ANDRE SKOLELEDERE...

Ny Nordisk Skole 
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og kom i øvrigt ind i kampen... 

om at sætte dagsorden!

Følg med, følg op på Facebook 
> Skolelederforeningen og på 
Twitter > #skolelederOrg
 
Kom med på de sociale medier! NU!
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mellemspil

år 1555
I Olaus Magnus’ ’Historie 

om de nordiske folk’ har nissen 
hale og fuglefødder. Nissen er 

et beskyttende væsen, 
men kan også være en 
lille, lunefuld, plagende

 størrelse.

 HK Kommunal  har sat tal på, hvor meget en overenskomst er værd. 
Det bliver såmænd til 7.000 kr. ekstra om måneden i forhold til, hvad 
man ville have haft i henhold til ren lovgivning…

Det er endda et minimumsbeløb, der dækker værdien af betalt spise-
pause, arbejdsgiverbetalt pension, sjette ferieuge og særlig feriegodt-
gørelse. Har man børn, skal på efter/videreuddannelse, eller er fyldt 
60 år og får seniordage, er gevinsten endnu højere. Samme gælder, 
hvis man går på barsel eller bliver sagt op.

Her regnestykket vedr. kontante fordele af en overenskomst: 

Kilde: HK Kommunal på basis af forbundets kontoroverenskomst med KL.

Rettigheder MED overenskomst Værdi pr. år i kroner Rettigheder UDEN overenskomst

For alle

En halv times betalt spisepause 20.424 Ingen betalt spisepause

Mindst 15,5 procent arbejdsgiverbe-
talt pension

57.540 Ingen arbejdsgiverbetalt pensions-
opsparing

0,95 i ekstra feriegodtgørelse 3.360 Ingen ekstra feriegodtgørelse

Ekstra sjette ferieuge 6.800 Fem ferieuger

I alt 88.124

Børnefamilier oveni

Barns første og anden sygedag 2.2725 Ingen barns sygedag

To omsorgsdage pr.. barn pr. år 2.725 Ingen omsorgsdage

Barns hospitaltsophold, op til fem 
omsorgsdage inden for et år

6.800 Ingen omsorgsdage ved barns 
hospitaltsophold

Fuld løn i 34 uger på barsel 74.395 Barselsdagpenge

Seniorer oveni

Fem fridage pr. år fra det fyldte 60. år 6.800 Ingen aldersbestemte ekstra fridage

For alle – i særlige situationer – oveni

Hjælp fra Tryghedspuljen ved fyring 10.000 Ingen hjælp fra Tryghedspuljen

Hjælp fra Kompetencefonden til 
videreuddannelse

25.000 Ingen hjælp fra Kompetencefonden

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

Wall - enkel, elegant 
og pladsbesparende 
drikkevandskøler
Interessen for vores væghængte drikkevandskøler - Wall - 
på Skoleledernes Årsmøde 2014 var overvældende. 
Vi forlænger derfor vores gode tilbud på Wall.

Wall er en elegant, smart og pladsbesparende løsning, sikker mod 
spredning af bakterier og nem at rengøre. 

Køb en Wall 60 drikkevandskøler til kr. 11.840* 
og få op til 60 liter koldt vand i timen. 
Tilbudet gælder indtil 31. december 2014.

BESØG aqualine.dk, ring på tlf. 4648 03 90
 - og hør om jeres forskellige muligheder.

Ring
4648 0390

Besøg
aqualine.dk

Wall
11.840 kr. 

ekskl. moms og 
installation

 
- og en af de primære kilder til 
bedre sundhed. Giv eleverne let 
adgang til rent, frisk, koldt drikkevand. 

Hvis eleverne drikker koldt, frisk 
postevand - i stedet for juice, sodavand 
og kakaomælk - får vi elever med:
 
• større motivation for indlæring 
• bedre koncentration og koordinationsevner
• mindre hovedpine og træthed
• mere energi - og generelt bedre sundhed

Vand er vigtigt!

*ekskl. moms, levering og installation. 

Plenum 410x285_november 2014.indd   1 11/11/14   10.35
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dilemmaernes   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Colourbox/Mediegruppen }

  VUPTI 
VÆK

Den nye skolereform gør ledelsen i folkeskolen 

vigtigere end nogensinde lyder det gang på 

gang fra undervisningsministeren, KL, eksper-

ter m.fl. Skolelederne bakker for deres del loyalt 

op og tager ansvar for forandringerne, men 

bliver samtidig sparet væk i stort tal…
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»Skoleledelsen spiller  

en vigtig rolle i forhold til 

at understøtte og facilitere 

den nye agenda, så den 

kommer til at gennemsyre 

hverdagen.«

{ Dr. pæd. og professor i special-

pædagogik, Niels Egelund }

holdeplads

 I starten af oktober fik Skole-
lederforeningen bragt en for-
sidehistorie i Politiken, der 
hurtigt spredte sig til andre 
medier om, at der i seneste år 
er skåret meget kraftigt i antal-

let af skoleledere, og at kommunerne  
i de kommende år yderligere agter at 
reducere på ledelsesbemandingen.

Så efter loyalt og længe at have talt 
skolereformen og de mange ændringer 
i skolen op, valgte foreningen – på 
medlemmernes vegne – en stund ikke 
at være den pæne dreng eller pige i 
klassen. Der var behov for at få nogle 
dilemmaer i skoleledernes arbejdssitu-
ation på bordet.

Fx at reformen er en ledelsesreform. 
For når skoleledelsen står i spidsen for 
såvel reform, implementering af ny læ-
rerarbejdstid jf. lov 409, inklusion som 
for den tæt opfølgning på mål, læring 
og undervisning, må man vente, at vil-
kårene for ledelse styrkes. Men de er 
svækket. Det er et dilemma.

Selv om undervisningsministeren,  
KL og alt hvad der er af eksperter og 
meningsdannere tillægger skolernes le-
delse afgørende betydning for reformer-
nes succes, så bliver der færre og færre 
ledere til at udføre opgaverne. Altså  
bliver der sagt ét og gjort noget andet.

Desuden er det et dilemma for 
Skole lederforeningen, at vores med-
lemsgruppe som ledere næsten pr. defi-
nition tager ansvar, bakker op om foran-
dringer og ikke vil fremstå negative. Men 
at der også er behov for at tale åbent om 
den pressede situation, man er i. 

Problemet er ikke, at der med refor-
merne i folkeskolen rationalises. Der er 
over de senere år blevet færre skoler, 
færre elever, lærere og ledere. Proble-
met er, at det er ledelsen i skolen, der 
relativt set er blevet skåret mest, sam-
tidig med at ledelsen har fået nye, me-
get markante opgaver.

Lederne må holde for
For tiden er der mange jobannoncer for 
skoleledere. Det kunne tyde på visse re-
krutteringsproblemer, og så er jobbeskri-
velsen i annoncerne ofte omfattende, 
hvilket vidner om det ’span of control’, 
en skoleleder skal mestre. Ud over som 
altid at bevare sin humoristiske sans. 

For foreningen er det tydeligt, at 
skole lederne har travlt. På de to sidste 

formandsmøder har tilbagemeldingerne 
fra lokalformændene ikke været at tage 
fejl af. Og foreningen får mange hen-
vendelser fra ledere med arbejdsuger på 
50 t/ugtl. eller mere, som det er svært 
at prioritere eller delegere sig ud af. 

At der er færre ledere ses ved at ka-
ste et blik på medlemstallet, der i de 
sidste fire år er faldet fra ca. 4.400 til 
3.800. Tallet dækker over forskellige 
ansættelser, og for derfor at være mere 
præcis, dykkede foreningen ned i stati-
stikken fra Kommunernes og Regioner-
nes Løndatakontor, KRL-net.

Her viser tallene meget parallelt, 
at antallet af ledere i folkeskolen 
på fire år fra juni 2010 til juni 
2014 er reduceret fra 3.832 til 
3.304 svarende til 528 folke-
skoleledere eller med 14 %. 
Disse tal dækker over visse ud-
sving på ansættelsesområde, sæ-
son mv., men for nu at lande et 
sted, betyder det lavt sat, at hver 
7. skoleleder er skåret væk siden 
2010 og til i dag. 

Til sammenligning er antallet af lære-
re ifølge samme kilde faldet med 10 %, 
mens elevtallet ifølge Undervisningsmi-
nisteriet er faldet med 2,7 % på de fire 
år. De 14 % færre ledere er altså væ-
sentligt flere, end nedgangen i lærere og 
faldende elevtal ’naturligt’ kan forklare. 
Det er desuden langt flere, end hvad 
der kan forklares alene ved strukturæn-
dringer og skolesammenlægninger.  

Den reducerede ledelseskraft er 
endda større. En del mellemledere er 
skåret i ledelsestiden og er ikke på fuld 
ledelsestid. De har undervisning o.a. 
opgaver, men tæller stadig i statistik-
kerne som ”en leder = et hoved”. Så 
nå vi taler 14 % færre skoleledere over 
fire år, er det et absolut minimumstal. 

Ledelseskraften fosser ud
Hvad er perspektivet fremadrettet? Jo, 
på seneste formandsmøde bad forenin-
gen de 98 lokale formænd om en mel-
ding på, hvordan de tror udviklingen bli-
ver de kommende år i deres kommuner 
mht. forholdet mellem skoleledere og 
medarbejdere. Svarene var ikke opmun-
trende.

I rundspørgen tegnede sig et billede 
af, at der i seks ud af ti kommuner nu 
eller over de næste år vil ske fortsatte 
nedskæringer i ledelsen. Af de 88 lo-

»Hver gang en politiker 
konfronteres med et pro-blem knyttet til skolerefor-men, lyder svaret: Det skal skolelederne tage sig af«
{ Uddannelsesredaktør på Politiken, 

Jacob Fuglsang }

»Kompetent og god  
skoleledelse er helt  
afgørende for, om  
reformen lykkes.«

{ Formand for Børne- og Kultur-
chefforeningen, Eik Møller }

»Skolelederne og  

deres kompetencer er 

fuldstændig afgørende 

for den nye skole«

{ Formand for børne- og  

kulturudvalget i KL,  

Anna Mee Allerslev (R) }

»God ledelse er af-
gørende for at nå de 
ambitiøse mål med 

folkeskolereformen.«
{ Undervisningsminister  
Christine Antorini (S) }

»Planen er at få  
skabt ledelsesmæssige 
rammer om den enkelte 
skole, hvor lederen kan vælge at gribe det her an, 
så det giver mening.«

{ Borgmester, forhandlingsleder i KL, 
Michael Ziegler (K) }

»Vi synes, at den øver-
ste skoleleder har en 

funktion og en helt særlig legitimitet gennem sine 
stjerner på skulderen.«

{ Formand for Lærerforeningen,  
Anders Bondo Christensen }
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kale skolelederformænd, der var til ste-
de på mødet, deltog 56 i undersøgel-
sen, og heraf svarede 34 (knapt 61 %), 
at de venter, at der fremover bliver 
endnu færre ledere i forhold til medar-
bejdere på landets folkeskoler..

Ca. hver fjerde af lokalformændene 
venter ingen ændring, mens der i 13 % 
af de kommuner, der var repræsenteret, 
faktisk ventes at ske en opnormering! 
Yderpunkterne er fx Hvidovre Kommu-
ne, der i forbindelse med nye omstruk-
tureringer og besparelser kalkulerer med 
at fyre en skoleleder pr. skole, og så fx 
Frederiksberg, der omvendt vil ansætte 
flere nye ledere.

Nogle kommuner vil altså opnormere 
ledelsen og lever dermed op til de man-
ge flotte ord om ledelsens store betyd-
ning – se næste afsnit. Så der er lys-
punkter. Men tendensen er overordnet 
klar. Oven i det dræn af ledelseskraften, 
der er sket de senere år, kan man se 
frem til en periode med en yderligere 

»Ledernes engagement  

er en forudsætning for at 

få det her til at køre. Ud-

fordringen er, at de også 

skal have lærerne med«

{ Arbejdsmarkedsforsker, Aalborg  

Universitet, Flemming Ibsen }

»International forskning 

viser, at skolens mål og 

lederens forventninger har 

en klar betydning«

{ Professor på SFI, Søren Winter }

»Skolelederne forventes  
at stå i spidsen for at 

trans-formere de danske skoler, så de leverer høj-ere kvalitet, samtidig med at de får nye opgaver«
{ Professor på SDU, 

 Kurt Klaudi Klausen }

decimering. Ledelseskraften fosser ud 
af skolerne, kan man dramatisk sige...

Skolelederforeningen mener ikke, 
det er holdbart. Bemanding i sig selv 
er ikke ensbetydende med kvalitet – 
det er en viden og holdning, ledere om 
nogle har. Ledelsen har til opgave 
at tænke i hele skolens virke og 
ikke på, hvad enkelte aktører 
nu synes er bedst fra deres 
synsvinkel. Men omvendt 
er der vel en nedre græn-
se for, hvor få ledere der 
skal til for at indfri for-
ventningerne? 

I forbindelse med medie-
omtalen af foreningens under-
søgelse har formanden Claus 
Hjortdal advaret om, at der er risiko 
for, at reformen ikke bliver implemente-
ret så succesfuldt og hurtigt som ønsket. 
Behovet for en mere tydelig og nærvæ-
rende ledelse, parret med at lederne skal 
lede flere medarbejdere, harmonerer ikke 
med, at der skæres så kraftigt i ledelses-
bemandingen.

Skåltaler om skoleledelse
Foreningen er i dialog med undervis-
ningsministeren og KL om spørgsmålet 
om skoleledernes vilkår, der også var 
oppe at vende i den politiske debat på 
årsmødet, jf. s. 16 ff.  Foreningen sø-
ger herudover at støtte de lokale skole-
lederforeninger i deres dialog med 
kommuner og forvaltning. 

Samtidig er foreningen på vej med et 
udspil om skoleledelse 

anno 2014 med fo-
kus på bl.a. disse 

faktorer: sty-
ringsledelse 
og læringsle-
delse, på 
deres sam-
menhæng 
og indbyrdes 

samspil. Det 
ene forudsæt-

ter det andet, og 
foreningen finder 

at det kan blive proble-
matisk, hvis man oveni den 
store nedskæring af antallet 
vil fratage skolelederne op-
gaver i ledelsesspektret.  

Det vil være et skridt til-
bage til de tidligere tiders 

inspektører, der inspicerede at 

»God skoleledelse kræver 
også et analytisk og 

distanceret blik. Lederen 
skal træde uden for sit arbejdsfællesskab og vur-
dere, hvor skolen står«
{ Forsknings- og udviklingschef, VIA, 

Andreas Rasch-Christensen  }

alt gik rigtigt til og uden sammenligning 
i øvrigt ikke udøvede en så bredspektret 
ledelse, som der er behov for i dag. 

 Problematisk er det også, fordi der 
som nævnt fra alle sider er rørende 
enighed om behovet for moderne ledel-
se. Ja, der bruges faktisk flere super-
lativer om skoleledelse, om dens betyd-
ning for at få succes og holde skolen 
på sejrskurs, end Churchill i sin tid 
gjorde, da han sagde: Aldrig har så 
mange haft så få at takke for så meget. 
Han kunne endda fatte sig i korthed J. 

Foreningen har med ekstern bistand 
udefra gravet en række citater frem fra 
minister, politikere, beslutningstagere 
og kommentatorer, hvor skoleledelse 
bliver italesat og beskrevet som afgø-
rende for al udvikling af folkeskolen, 
det være sig inklusion, implementerin-
gen af reformen selvfølgelig, ny arbejds-
tid, økonomi… til dokumentation af 
forholdet mellem, hvad der bliver sagt 
og gjort.

Nogle få af citaterne pryder denne 
artikel. Ellers er det ganske omfattende 
materiale samlet i en HVIDBOG, der 
kan hentes på hjemmesiden > Sagt og 
skrevet om skoleledelse!  

dilemmaernes holdeplads

»Undersøgelser viser, 

at forskel på ledelsen af 

skoler, der ellers har ens 

baggrund, størrelse og res-

sourcer, kan betyde 

en forskel i karakterer  
på 10 %«

{ Professor på Aalborg Universitet,  

Lars Qvortrup }

»Særlig én figur har  
status i rollehæftet til fremtidens folkeskole. Med åbenlys tydelighed er skole-lederen trådt ind på arenaen 
med et væsentligt  

mere ledelsesrum«
{ Rektor, Professionshøjskolen Metropol, 

 Stefan Hermann }

»De skoleledere, der oplever, at kommunerne overhovedet ikke lader pengene følge med, skal tage fat i kommunen«
{ Undervisningsminister Christine Antorini (S) }
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1800
tallet

Kunstnere og forfattere går foran
 med at holde julefest, pyntet med
 nisser, der får grød med smørklat.

 Der er gårdnisser, skovnisser, 
skibsnisser og kirkenisser.

mellemspil

 Der er lagt op til besparelser  på arbejdsmiljøområdet på 
80 mio. kr., hvilket betyder at ca. 120 ansatte i kan miste 
deres job. 

Desuden ser det ud til, at Videnscenter for Arbejdsmiljø 
ikke får forlænget deres bevilling til at indsamle og formid-
le viden om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser. 

Bitcoins er en virtuel valuta, der 
giver mulighed for at handle varer 
og ydelser, uden indblanding fra 
banker, regeringer eller tredjepart 
i øvrigt. Det giver angiveligt disse 
fordele:

›   Bitcoin kan ikke rammes af  
inflation, da et max på kun 
21.000.000 Bitcoin’s kan laves

›   Bitcoin er et decentraliseret  
system, peer-to-peer uden  
mellemled

›   Alle og enhver kan modtage og 
sende Bitcoins, det er gebyrfrit

›   Bitcoins forlader aldrig det sted 
de ligger, de tilhører blot andre 
når de “overføres”

›   Man kan veksle Bitcoins til og 
fra de fleste valutaer i verden

Bitcoins er hverken reguleret eller 
underlagt i lovgivning på dansk og 
europæisk plan, så der er mulig-
hed for (pt. skattefri) gevinster – 
såvel som tab – afhængig af kurs-
udviklingen på valutaen. 

MILJØøøøøø

VALUTA

 Der skal skæres  ca. 4000 studiepladser over tre år på  
områder, hvor arbejdsløsheden er høj, og det er den fx på  
disse uddannelser:

› Etno-/antropologi (samf.), kandidater:  25 %
› Æstetiske fag (hum.), kandidater:  24 %
› Design, MVU:  21 %
› Medie og kommunikation (hum.), kandidater:  19 %
› Klassisk humaniora, kandidater:  19 %
› Erhvervssprog (hum.), kandidater:  17 %
› Områdestudier og øvrige (hum.), kandidater:  17 %
› Fremmedsprog (hum.), kandidater:  16 %
› It, MVU:  15 %
› Medie og kommunikation, MVU:  15 %
› Bio (nat.), kandidater:  14 %
› Alle videregående uddannelser:    8 %

Tallene er udtryk for dimittendledighed, altså ledighed i det 
andet år efter endt uddannelse, og er baseret på gennemsnit-
lig bruttoledighed i 2007-11. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

BRØDL   ØST?
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mellemspil   

år 1866
I Peters Jul fortælles der om
’Den Gamle Jul’ med juletræ, 

juleglæde og julemand, der har 
sin egen historie, delvis tilbage 

og stammer fra den byzantinske 
helgen Sankt Nikolaus.

Den nye OECD Talis-rapport peger på en række områder, 
skolerne bør sætte yderligere fokus på for dermed at sikre 
målet ”at alle børn bliver så dygtige, de kan”, men viser 
også, at Danmark er godt i vej

Det mener Skolelederforeningen. Især fordi den skole-
reform, der er ved at blive implementeret, har fokus på den 
udvikling, der efterspørges, med bl.a. en fælles evalue-
ringskultur baseret på feedback-systemer, fælles standar-
der (nye fælles mål), og øget fokus på den enkelte elevs 
læring og udvikling.

”Det er glædeligt, at  4 ud af 5 grundskoleledere allere-
de nu angiver, at de anvender elevernes faglige resultater 
og evalueringsresultater i udvikling af strategier og mål  for 
skolen”, siger Skolelederforeningens næstformand Jørgen 
Mandrup Nielsen.

Han medgiver, at der fortsat er brug for at blive dygtige-
re til at skabe feedback-systemer, der er grundige, og som 
skaber mening og har effekt i undervisningen – men peger 
også på, at Skolelederforeningen de senere år har arbejdet 
strategisk på disse områder.

Først med hæftet om ’Observation og vurdering af un-
dervisning’ og nu med projektet ”Tættere på elevernes læ-
ring”, som foreningen har fået midler fra A P Møller fonden 
til at øge skoleledernes kompetencer inden for observation, 
vurdering og feedback vedr. lærernes undervisningspraksis.

Der er stor interesse for at deltage i sidstnævnte projekt, 
og blandt 18 ansøgerkommuner er Hillerød og Glostrup/
Albertslund, samt Kolding og Nyborg/Kerteminde blevet 
udvalgt ved lodtrækning. 

G    dt 
i vejDer bliver født færre og 

færre børn i Danmark, og fl ere 
ender i fertilitetsbehandling 
for at få ønskebarnet. 

Dels bliver vi ældre og ældre, 
når vi får det første barn. I dag 
er gennemsnitsalderen 29,1 
år. Når kvinden er 30 år – altså 
omkring gennemsnitsalde-
ren for førstegangsfødende i 
Danmark – er chancen for at 
få et barn halveret i forhold til 
som 20-årig. Er man 37 år, er 
fertiliteten igen halveret.

Samtidig viser tal, at lidt over 
en million danskere bor alene, 
og at fl ere end hver femte 
mand og hver syvende kvinde 
i dag aldrig får børn. Det er en 
medvirkende årsag til, at an-
tallet af børnefødsler er faldet 
med 13 % siden 2003.

Kilde: Danmarks Statistik og Rigshospitalet

Biologi
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Få Danmarks 

højeste
rente 

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

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på 
din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere 
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af Skoleleder-
foreningen, have afsluttet din uddannelse – og du skal samle 
hele din privat økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit 
realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet 
om. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter 
og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til 
den samlede pakke.  

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

SåDan Får Du 5% 
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1930

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

DLF/Skole_130218_5%Lån_210x285.indd   1 18/02/13   12.02
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gear & 

gadgets

nye dimensioner  { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

FREMTIDEN 
ER ALTID LIGE 
OM HJØRNET

Det vælter konstant frem med ny teknologi, som det 

er nødvendigt at tage professionelt stilling til. Vi har 

talt med fem eksperter om fi re af de teknologier, der 

trender mest i øjeblikket.

Makerbot er et af de fi rmaer, der har fået 
succes med at producere 3D-printere til 
private og mindre virksomheder.

OM HJØRNET
Det vælter konstant frem med ny teknologi, som det 

er nødvendigt at tage professionelt stilling til. Vi har 

talt med fem eksperter om fi re af de teknologier, der 

trender mest i øjeblikket.

Makerbot er et af de fi rmaer, der har fået 
succes med at producere 3D-printere til 
private og mindre virksomheder.



til virkeligheden

3Dprintere er 
langt fra en 
ny teknologi, 
men blev op-
fundet i star-
ten af 1980’ 

erne, og udgør i dag direkte eller indi-
rekte fundamentet for masseproduktion 
i en lang række industrivirksomheder. 
Det påpeger David Bue Pedersen, der 
forsker i blandt andet 3D-printteknolo-
gi ved Institut for Mekanisk Teknologi 
på DTU.

”En af årsagerne til, at vi først nu 
hører en masse om 3D-print teknologi, 
skyldes, at der er en stribe patenter fra 
80’erne som er udløbet – et af de sid-
ste udløb i marts. Det har gjort nogle 
3D-print teknologier tilgængelige som 
billige hobbymaskiner”, siger forske-
ren.

David Bue Pedersen fortæller, at da 
de første hobbymaskiner dukkede op 
omkring 2006, var de både lavet af 
nørder og kunne kun bruges af nørder. 
Men det var samtidig starten på et fæl-
lesskab, som der er vokset både mere 
tilgængelige saml-selv printere og helt 
færdige maskiner ud af.

”Det er stadig et umodent marked, 
hvor det at en 3D-printer ser godt ud, 
ikke nødvendigvis er det samme, som 
at den kører godt, men blot at folkene 
bag ved noget om design. Det er et 
marked, du skal se på med de rigtige 
briller”, mener David Bue Pedersen.

En af dem der har erfaring med at 
implementere 3D-printere i undervis-
ningssammenhænge er chefkonsulent 
Peter Eduard, der mener, at teknologi-
en er meget velegnet til at gøre for ek-
sempel matematik meget håndgribe-
ligt. En mulighed for at stille eleverne 

MATEMATIK-
UNDERVISNINGEN 
PRINTES I 3D

opgaver, hvor det bagefter med en sky-
delære fysisk kan måles, om de har 
lært at placere elementer i det koordi-
natsystem, som de printer ud.

”I forbindelse med 3D-printere er 
det vigtigt at få etableret en serviceaf-
tale, på samme måde som skolen har 
det med kopimaskinen, så printerne 
kan blive repareret. Det kan imidlertid 
være svært at fi nde fi rmaer, der kan til-
byde sådan en aftale”, fortæller Peter 
Eduard.

Han har i stedet på Antvorskov Sko-
le i Slagelse haft held med at fi nde en 
model 3D-printer, som er nem selv at 
servicere, og hvor dette varetages af en 
gruppe af skolen større elever.
servicere, og hvor dette varetages af en 
gruppe af skolen større elever.

”Det er også værd at være opmærk-
som på printernes forbrugsstoffer. Nog-
le modeller kræver et specifi kt fi rmas 
plastik, og det er et dårligt udgangs-
punkt. Forbrugsstofferne må ikke være 
så dyre, at der ikke er råd til at begå 
fejl og lære på den måde”, mener 
Eduard.

Han råd er at investere i printerne 
med åbne krav til forbrugsstoffer, så 
det er muligt at købe det billigste, hvor 
prisen ligger på mellem 100 og 150 
kroner per kilo. Hvis en skole har fem 
3D-printere, så vurderer Peter Eduard, 
at det månedlige forbrug vil være om-
kring 20 kilo plastik.

En 3D-printer behøver ikke være køn, 
blot den virker.

En 3D-printer omsætter en 3D-computermodel til et fysisk produkt. Der fi ndes en række  teknologier på området, men groft sagt er printeren udstyret med en dyse, der kan bevæges i tre dimensioner og på baggrund af modellen, opbygger det ønskede element i tynde plastiklag.
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Google Glass er en brille, hvor en lille skærm foran det ene øje ligger et lag af datainformation ind over dit synsfelt – det kunne for eksempel være kørselsanvis-ninger, websider eller ansigtsgen-kendelse. Brillen har et indbygget kamera, og kan benyttes som trådløst headset til at besvare telefonopkald.

nye dimensioner

Se livet gennem et lag af data

Vi er for længst over den trend, hvor 
det var smart at have sin smartphone 
liggende fremme på mødebordet. I dag 
er det langt mere trendy at vise, at du 
har overskud til at deltage i det virkeli-
ge liv, mener mobileksperten John G. 
Pedersen fra Meremobil.dk.

”Smartwatches kommer til at ændre 
vores forbrugsmønstre i forhold til vores 
digitale enheder. Vi behøver ikke hive 
vores smartphone op af lommen, men 

Google Glass har en lang række anven-
delsesmuligheder mener Morten Bay, 
Internet- og teknologiforsker ved UCLA. 
Specielt i professionelle sammenhæn-
ge hvor der kan være behov for at slå 
informationer op eller arbejde efter en 
visuel model og samtidig have begge 
hænder fri.

”Google har allerede sluppet briller-
ne løs, så de teoretisk set er tilgænge-
lige for forbrugerne. Men teknologien 
er meget umoden og ulemperne man-
ge. Noget af det mest irriterende er, at 
selve glasdelen, der sidder over det ene 
øje, er svært at fokusere på. Det føles 
hele tiden som om, det, du ser på 
skærmen, er ude af fokus, og du juste-
rer konstant på brillen af samme år-
sag,” fortæller Morten Bay.

Han fortæller, at Google Glass i høj 
grad er blevet modtaget af en blanding 

af hån, paranoia og generel modvilje, 
hvilket er en af grundene til at der 
har været meget stille omkring 
Glass i den senere tid. Google er 
simpelthen gået i tænkeboks for at 
sikre, at den næste version af brillen 
ikke har de ulemper, som første ge-
neration havde – her i bland mang-
len på praktisk anvendelig software.

”Google Glass’ største problem er 
ubetinget manglen på social accept. 
Du ligner simpelthen en tåbe, når du 
har dem på, og folk bryder sig ikke 
om, at du har dem på i nærheden af 
dem, fordi de ikke ved, om du for ek-
sempel er i gang med at fi lme dem. 
Brillerne skal være meget mere diskre-
te og accepterede rent socialt, før de 
overhovedet kan blive en succes”, kon-
kluderer Morten Bay.

Google har aftaler med en række modefi r-
maer og designere, der skal være med til 
at sikre at Google Glass ser moderigtig ud.

Der har i fl ere år været rygter 
om, at Apple ville lave et smart-
watch. Uret blev vist frem i sep-
tember og kommer på markedet 
i starten af 2015.

kan i stedet diskret tjekke uret for at 
se, om der er kommet nogle vigtige be-
skeder”, siger mobileksperten.

Han vurderer imidlertid, at teknolo-
giproducenterne er langt mere klar til 
smartwatches end forbrugerne. I hans 
øjne er der god fornuft i, at Apple først 
lancerer deres iWatch i 
2015, og han vil råde de 
fl este til at vente en gene-
ration eller to endnu, 
hvor urenes børnesyg-
domme er udryddet.

”Smartwatches bli-
ver jo først rigtig smar-
te, når de ikke har be-
hov for at have tele-
fonen i umiddelbar 
nærhed. De skal kunne 
hente telefonens infor-
mationer via cloudba-

gear & 

gadgets

Tilstede i virkeligheden 
med smartwatches

serede tjenester og ikke som nu, hvor 
de mere er en påmindelse om, at du er 
kommet for langt væk fra telefonen til, 
at bluetooth-forbindelsen virker”, siger 
John G. Pedersen.
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Alle de store mobilproducenter 

lancerer smartwatches. Ure, der 

er i direkte forbindelse med din 

smartphone, så du fra håndledet 

kan håndtere sms-beskeder, mail 

og opkald. Oftest er urene udstyret 

med fi tness-sensorer, så du kan 

holde øje med puls, skridt og 

søvnmønster.



til virkeligheden

PÅ BESØG 
I FREMMEDE 
VERDENER
 V irtual reality er en oplagt 

mulighed for at skabe op-
levelser og besøge steder, 
som der af praktiske eller 
økonomiske årsager ikke 
ellers er adgang til, siger 

Lars Jakobsen, chefredaktør på Com-
puterworld: ”Det er muligt at komme 
til det gamle Rom eller Grækenland el-
ler at besøge Mars”.

En anden anvendelsesmulighed for 
3D-brillerne demonstreres af det det 
danske softwareselskab Labster, der 
har bygget et virtuelt laboratorium, 
hvor elever med et sæt virtual reality-
briller om hovedet kan prøve kræfter 
med kemieksperimenter, der eller ikke 
ville være mulige i det almindelige un-
dervisningsmiljø. 

”Selve teknologien er allerede mere 
eller mindre klar, og vil i hvert fald 
være det indenfor det næste år, hvor 
både Sony, Oculus Rift og Samsung 
sender løsninger på markedet. Men bil-
ledkvaliteten er fortsat meget pixeleret, 
og så savnes der ordentlig software, 
som rækker ud over underholdning”, 
mener Lars Jabobsen.

Han vurderer, at virtuel reality som 
teknologi kommer til at trækkes med et 
rygte om at være noget gøgl, fordi den i 
høj grad er vokset ud af spilbranchen, 

Den danske softwareudvikler 
Labster har lavet et virtuelt labo-
ratorium, der kan benyttes iført et 
sæt virtual reality-briller.

og således kan have svært ved at eta-
blere sig til mere seriøse formål. Sam-
tidig bliver for eksempel Occulus Rifts 
3D-briller næppe helt billige – Lars Ja-
bobsen mener, at prisen for et sæt 3D-
briller sniger sig op på omkring 10.000 
kroner.

Oculus Rift har været pionerer indenfor 
virtuel reality headset. Firmaet blev i 
marts 2014 opkøbt af Facebook for to 
milliarder dollars.
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Det er særligt fi rmaet Oculus Rift, der har drevet udviklingen af virtuel reality headset fremad. Den store brille monteres på hovedet, så skærme foran øjnene giver et stereoskopisk 3D syn ind i en virtuel verden. Når du bevæger hovedet, følger den computerskab-te verden automatisk med.
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glohed   { tekst: Jakob Albrecht / illustration: Tea Bendix }

 1896  

Er gennemsnitstemperaturen på jorden på nogen 
måde påvirket af forekomsten af varme-absorbe-
rende gasser I atmosfæren?
Den svenske nobelprisvinder Svante Arrhenius beregnede, at en 
fordobling af CO2 i atmosfæren ville føre til globale temperaturstig-
ninger på 1,5-4,5 grader

 1938 

Ud fra de bedste laboratorieobservationer virker 
det til, at hovedvirkningen af stigende atmosfærisk 
kuldioxid [...] vil være en gradvis stigning i 
middeltemperaturen i Jordens koldere egne.
Den britiske ingeniør og amatørklimaforsker Guy Stewart Callendar i 
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society

 1950 

Hvis ældre folk siger, at de har oplevet langt flere 
hårde vintre i deres ungdom, så udtrykker de en 
reel kendsgerning.
Den svenske klimaforsker Hans Ahlmann om global opvarmning ifølge 
global-opvarmning.com

 1956 

Når luften bliver varmere, vil havvandet også blive 
varmere, og den CO2, der er opløst deri, vil vende 
tilbage til atmosfæren. Effekterne vil forstærke 
hinanden og muligvis få temperaturen til at stige 
nok til at smelte indlandsisen på Antarktis og 
Grønland, hvilket vil oversvømme Jordens kystnære 
landområder.
Klimaforskeren Roger Revelle i Time Magazine 

 1959 

Temperaturen vil blive ved med at stige kontinuer-
ligt, så længe menneskeheden forbruger klodens 
reserver af fossile brændstoffer.
Den canadiske fysiker Gilbert Plass i Scientifi c American 

 Ubekvemme 
sandheder

Vores viden om klimaforandringer er ikke ny. I over 

100 år har man diskuteret, hvad et stigende antal 

mennesker på kloden, deres opfi ndelser og forbrug 

betyder for miljøet. Vi bringer her nogle citater fra 

forskere, beslutningstagere med fl ere… 
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 1965 

De klimaændringer, som det øgede CO2-indhold 
kan frembringe, kan vise sig at være  øde- 
læggende set fra menneskets synspunkt.
Rapport til præsident Lyndon B. Johnson fra 
The Presidential Science Advisory Committee 

 1967 

Ifølge vores estimater vil en fordobling af CO2-indhold i 
atmosfæren føre til, at temperaturen i atmosfæren 
stiger med omkring 2 grader celsius.
Klimaforskerne Syukuro Manabe og Richard T. Wetherald i Journal of 
Atmospheric Science

 1969 

Dette er tydeligvis et problem, og måske især et 
problem, som kan præge forestillingerne hos menne-
sker, der ellers er ligeglade med apokalyptiske 
forandringer.
Notat om ”kuldioxidproblemet” til præsident Richard Nixon fra rådgiver i Det 
Hvide Hus Daniel P. Moynihan  

 1979 

En lad-os-vente-og-se-politik kan betyde, at vi venter så 
længe, at det er for sent.
Rapport fra meteorologen Jule Charney om CO2 og klimaforandringer

 1979 

Det virker sandsynligt, at øget kuldioxid i atmosfæren 
kan bidrage til en gradvis varmestigning i den lavere 
atmosfære, især ved højere breddegrader.
Deklaration ved FN’s World Climate Conference 1979

 1980 

Det vil betyde farvel til Miami, Corpus Christi, farvel til 
Boston, farvel til New Orleans og farvel til Charleston. 
Senator Paul Tsongas ved en senatshøring om CO2’s betydning for 
atmosfæren. Med tilføjelsen:

På den lyse side betyder det, at vi i fremtiden kan nyde en 
sejltur for foden af Capitol og plænen ved Det Hvide Hus.

 1987 

Det meget lange tidsperspektiv i forbindelse med 
forhandlinger af internationale aftaler om komplekse 
sager får nogle eksperter til at sige, at det allerede er 
for sent.
Brundtlandrapporten Vor fælles fremtid 

 1993 

På basis af de seneste beregninger skønnes det, at i 
løbet af de næste hundrede år vil temperaturen om 
sommeren kunne stige 1-3 grader og temperaturen om 
vinteren 2-5 grader.
Rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser 

 1998 

Drivhuseffekten bliver ofte brugt til politiske formål, som 
om den er en veletableret videnskabelig kendsgerning. 
Det er den ikke.
Anders Fogh Rasmussen, folketingsmedlem i Information

 1999 

Situationen for isbjørnene i Hudson Bay er en advarsel 
om, at klimaforandringer ikke er noget, der kommer til at 
ske i en fjern fremtid. 
Stephanie Tunmore, klimamedarbejder for Greenpeace ifølge BBC

 1999 

Drivhuseffekten er Guds måde at minde os om, at Jorden 
ikke tilhører os, at vi har et ansvar for de næste generatio-
ner, og at begærlighed ikke hører til i universet.
Bikenibeu Paeniu, statsminister i østaten Tuvalu, der frygter at blive 
oversvømmet på grund af havniveaustigninger, ifølge Mellemfolkeligt Samvirke

 1999 

Så snart klimaændringerne har taget fat, kan man ikke 
stoppe det. Når først patronen er affyret, er det det.
Dr. Will Harrison, geofysiker ved University of Alaska

 2000 

Faren ved global opvarmning er endnu usynlig, men den er 
reel nok til, at vi kan iværksætte ændringer og gøre ofre, 
så vi ikke lever på bekostning af fremtidige generationer.
Premierminister Margaret Thatcher ved World Climate Conference i Genova

 2000 

Nogle af forskerne, synes jeg, har de ikke skiftet en lille 
smule holdning til klimaforandringer? Der er mange 
forskellige holdninger, og før vi reagerer, synes jeg, at vi 
må have det fulde overblik – fuld forståelse af, hvad der 
finder sted.
George W. Bush i valgdebat med præsidentkandidat Al Gore

 2001 

Klimaforskere, der møder journalister, som vil have 
“begge sider af historien”, risikerer, at deres udsagn bliver 
proppet ind i en af to kategorier: “Vi er bekymrede” eller 
”Alt bliver godt”.
Stephen H. Schneider, professor i klimaforandringer ved Stanford University.
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 2005 

Global opvarmning er for 
alvorligt til, at verden kan 
ignorere problemet.
Premierminister Tony Blair 

 2005 

Advarslerne om global 
opvarmning har i lang tid været 
ekstremt klare. Vi står nu over 
for en global klimakrise. Og den 
bliver større. Vi er på vej ind i 
konsekvensernes tidsalder.
Tidligere præsidentkandidat Al Gore 

 2005 

Behovet for at gøre noget ved 
klimaforandringerne er måske 
endnu mere påkrævet end hidtil 
antaget.
Klimaforsker David Stainforth fra Oxford 
University, BBC

 2005 

Det er bydende nødvendigt, at 
vi finder nye måder at samar-
bejde på og udvikler en fælles 
forståelse af, hvordan verden 
kan svare på klimaforandrin-
gerne. 
Den britiske miljøminister Margaret 
Beckett ved G8-klimamøde i London

 2006 

Hvad der sker, ved jeg faneme 
ikke! Måske er vi ved at sætte 
en kædereaktion i gang, som 
får det hele til at løbe amok. 
Jeg ved det ikke. Mit svar er 
lige så godt som taxachauffø-
rens. Jeg kan bare se, hvad der 
er sket i fortiden.
Jørgen Peder Steffensen, iskerneforsker 
ved Niels Bohr Instituttet i Weekendavisen

 2006 

Der er meget lidt tvivl om, at 
den seneste, stejle stigning i 
temperaturer skyldes menne-
sket. Vi forandrer klimaet, og 
hvad der kommer til at ske fra 
nu af, er op til os.
Værten David Attenborough i BBC-program-
met Climate Chaos 

 2007 

Børn ser det hele – og stiller alle de rigtige 
og svære spørgsmål, vi også stiller os selv. 
Hvorfor er der byer fyldt med vand og 
uslukkelige brande? Hvorfor tør Antarktis? 
Dicte, musiker, i forbindelse med udgivelse af klimasang, 
ifølge mst.dk

 2007 

For 10 år siden var klimaforandringer i det 
store hele hypotetiske. Nu er det ikke 
længere et spørgsmål.
James J. McCarthy, hovedforfatter af FN’s klimapanels 
rapport 2001 ifølge AP

 2007 

Klimaforandringerne kan godt være et 
forvarsel om dommedag. Det er sikkert, at 
klimaet ændrer sig. Isen smelter ved 
Grønlands kyst, men indlandsisen vokser. 
Global opvarmning er ikke en ensartet 
opvarmning, nogle steder bliver det 
varmere, andre steder koldere.
Cand.scient. i biologi og deltager på Galathea 3 Rasmus 
Blom til Jyllands-Posten

 2008 

Mange “grønne” måder at 
løse tingene på gør ikke 
meget andet end at give rige 
mennesker en følelse af, at 
de hjælper planeten. Vi kan 
ikke forhindre klimaforan-
dringer ved at gennemtvinge 
lidt flere ineffektive 
solfangere på hustagene.
Bjørn Lomborg i Washington Post

 2008 

Når man taler om grøn 
økonomi, så er det ikke noget 
med, at man skal sidde og 
fryse i islandske sweatere, 
køre i små ellerter og ikke 
spise bøffer. Min vision om 
det grønne samfund handler 
ikke om, at folk ingenting 
må. Tværtimod.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen i 
Berlingske

 2008 

Det her bør få alarmklok-
kerne til at ringe hos 
videnskaben.
Den russiske mikrobiolog Natalja 
Shakhova om, at varmere klima frigiver 
skadelig metangas i Sibirien

 2009 

Det viste sig, at der ingen 
beslutningskraft var med i 
kufferterne til København. 
Jeg håber, at statslederne 
tager hjem med rigtig dårlig 
samvittighed og lynhurtigt 
ser at få rettet op på det her, 
så vi ikke taber hele 
satsningen på vedvarende 
energi på gulvet.
Direktør Jan Hylleberg fra brancheor-
ganisationen Vindmølleindustrien efter 
Cop15 i Berlingske

 2009 

I Afrika ser vi allerede nu de 
første konsekvenser af 
klimaforandringer i form af 
underernæring, ændrede 
sygdomsmønstre og øget 
forekomst af malaria. 
Nigel Duncan, pressechef i World 
Medical Association
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 2009 

Når CO2-udledningen kun er 
knap halveret på trods af 
massiv international finansiel 
krise, må vi forvente, at vi er 
tilbage på en årlig vækst i CO2 
på mindst 3,5 procent, så snart 
økonomien kommer i omdrej-
ninger igen.
Professor John Porter fra Global  
Carbon Project ifølge videnskab.dk

 2011 

Hvis der ikke sker store ændrin-
ger i løbet af de kommende seks 
år, vil vi ikke kunne nå målet om 
at begrænse den globale 
temperaturstigning indtil 2035 
til to grader celcius.
Fatih Birol, cheføkonom i Det  
Internationale Energiagentur (IEA)

 2011 

Regeringen har meldt klart ud, 
at Danmark igen skal tage 
ansvar og gå forrest i den 
globale indsats for at bekæmpe 
klimaforandringer og fremme 
omstillingen til en grøn 
økonomi.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt før 
møde i Global Green Growth Forum 

 2012 

Det haster, det haster virkelig. 
Verden må tage klimaforan-
dringerne langt mere alvorligt.
Verdensbankens præsident, Jim Yong Kim, 
i pressemeddelelse om klimaforandringer, 
ifølge Ekstra Bladet 

 2012 

Det er simpelthen utroligt, så 
stor en risiko alt for mange 
mennesker er klar til at løbe på 
bekostning af fremtidige 
generationer.
EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard

 2012 

I lidt over 30 år har vi ændret 
den måde, vores planet ser ud, 
og snart kan Nordpolen være 
helt isfri om sommeren.
Kumi Naidoo, international gener-
alsekretær i Greenpeace
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 2012 

Vi ønsker ikke kun den grønne omstilling for 
at påtage os et miljømæssigt ansvar, men 
også fordi det allerede er en enestående 
forretningsmæssig platform for Danmark.
Martin Lidegaard, klima- og energiminister, ifølge Ritzau

 2012 

Vi ønsker, at vores børn skal leve i et USA, 
der ikke er tynget af gæld, svækket af 
ulighed, og som ikke er truet af den globale 
opvarmnings destruktive kraft.
Barack Obama, USA’s præsident, i sin genvalgstale, ifølge DR

 2013 

Nu hvor vi står over for denne umisforstå-
elige fare, har vi brug for politisk handling, 
der kan imødegå udfordringen.
FN’s klimachef, Christiana Figueres, om det globale niveau for 
CO2, der er på det hidtil højest målte niveau, ifølge Ingeniøren

 2013 

Hvis 99 procent af lægerne fortæller dig, at 
du er syg, og 1 procent siger, at du er rask, vil 
du sandsynligvis holde dig til de 99 procent. 
Forstår du, hvad jeg mener? Ideen om, at 
klimaforandringer ikke vedrører os, er 
latterlig. Hvad er det værste, der kunne ske? 
At jorden blev lidt renere?
Skuespilleren George Clooney, ifølge Forbes

 2013 

Det er simpelthen for 
dårligt. Efter den ødelæg-
gende tyfon på Filippinerne 
og andre skræmmende 
eksempler på de klimaæn-
dringer, vi er på vej imod, 
burde verdens politiske 
ledere været kommet frem 
til et langt bedre resultat.
Troels Dam Christensen fra 
92-gruppen af danske miljø- og 
udviklingsorganisationer efter 
klimatopmødet i Polen ifølge 
pressemeddelelse

 2014 

Vi skal tage denne rapport 
meget alvorligt. Det er ved 
at være sidste chance, hvis 
vi skal forhindre alvorlige 
klimaændringer. Det gode 
er, at vi har de tekniske 
løsninger. Det handler alene 
om politisk vilje.
Klima-, energi- og bygningsminister 
Rasmus Helveg Petersen om rapport 
fra FN’s klimapanel

 2014 

Christina: Hej Jesper. Jeg 
har et sommerhus på 
Sjællands Odde – skal jeg 
være nervøs for oversvøm-
melser?

Jesper Theilgaard: Nu er 
Sjællands Odde et meget 
kuperet område, og selv om 
dit sommerhus måske ikke 
ligger på toppen, så er det jo 
et spørgsmål om, hvor tæt 
man i fremtiden skal bygge 
på kysten.
DR’s meteorolog Jesper Theilgaard i 
chat med DR’s brugere

 2014  

Vandspejlet i verdensha-
vene vil stige med mellem 
26 og 82 centimeter frem 
mod år 2100.
Fra FN’s klimapanels 5. hovedrapport 
’Climate Change 2014’, Klimatopmø-
det i København primo november
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GOOGLE SOM 
PÆDAGOGISK 

FORANDRINGS-
AGENT
Kighullet ind til klasseværelserne er 

digitalt. Ledelsen på Uldum Skole udfører 

den klassiske rundering som en svævetur 

i skyen. På et fælles online drev deltager 

han fra sit skrivebord i medarbejdernes 

pædagogiske udviklingsprocesser. Foran-

dringsagenten hedder Google.

tekniske løsninger   { tekst: Aslak Gottlieb / foto: Ole Joern }
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 D er er langt fra Silicon 
Valley til Uldum Skole 
i Hedensted Kommu-
ne. Sort asfalt i skole-
gården og bygninger af 
røde mursten udgør 

det første indtryk af skolen. Plenum er 
ellers på besøg for at tale om digital for-
andring, herunder bring your own device 
og skolen i skyen. Men her er ingen hvi-
de Apple-produkter eller futuristisk de-
signede lokaler og indretning. Elev-
kunst, plakater og plancher hænger godt 
nok side om side med interaktive tavler 
i klasseværelserne, men synet af tavler-
ne i danske klasseværelser er efterhån-
den snarere reglen end undtagelsen. 

Skoleleder Troels Brogaard Andersen 
tager myndigt imod på sit ydmyge kon-
tor. Her prydes væggen af en ældgammel 
elektronisk installation, som styrer sko-
lens ud- og indringning. Altså heller ikke 
her indikationer på noget sofistikeret di-
gitalt læringsmiljø. Men skinnet bedra-
ger. 

For skolen er godt på vej op i skyen, 
som det hedder, når de digitale lærings-
ressourcer er online og ikke længere be-
finder sig på en lokal server. Det vidner 
de mange opsatte trådløse accespoints 
om. Kommunen har ifølge Troels Bro-
gaard Andersen leveret en så velfunge-
rende it-infrastruktur, at det har været 
muligt at sætte de digitale forandrings-
processer på skolen i gang:

”Netværket fungerer og efterhånden 
har vi fået installeret vores computere, 
så vi ikke skal vente en krig på at de 
starter op. Der sidder faktisk nogen 
oppe i systemet, som har lyttet til os og 
fået det til at fungere”, siger han.

Teknikken før pædagogikken
På Uldum Skole virker teknikken altså. 
Og teknikken var i fokus, da ledelse og 
medarbejderne sammen brugte en hel 

personaledag på at lære brugen af online 
dokumenter i tjenesten Google Drev. Ek-
semplet illustrerer ifølge Troels Brogaard 
Andersen, at digital forandringsledelse 
kan tage udgangspunkt i teknikken før 
pædagogikken. En anskuelse som han 
oplever møder en del skepsis blandt kol-
legerne: 

”Jeg hører andre skoleledere i net-
værket (for digital forandringsledelse, 
red.) sige, at vi ikke behøver fokusere på 
hardware. Det er jeg uenig i. Det skal 
være der og det skal virke”. 

Men hvad sker der så, når det virker 
og man i fælles personaletrop lærer sig 
et redskab som Google Drev at kende? 
På Uldum Skole er et af resultaterne i 
følge skolelederen mere videndeling og 
samarbejde om den pædagogiske udvik-
lingsopgave. 

”I lidt over et døgn var lærerne på 
medarbejderseminar for at lære Google 
Drev. Dét flyttede den digitale udvikling 
på Uldum Skole. Vi gik fra at skrive i 
offline dokumenter. Der ligger en anden 
etik i at skrive sammen i ét dokument. 
Skrivningen blandt medarbejderne bli-
ver procesorienteret”, forklarer Troels 
Brogaard Andersen.

Mentalitetsforandringer 
Troels Brogaard Andersen vurderer effek-
ten af den dagligdags brug af digitale 
redskaber blandt medarbejderne som 
høj. I 2013-2014 gennemførte han med 
det elektroniske værktøj Skolementor ud-
viklingssamtaler om medarbejdernes di-
gitale kompetencer. Alene det, at værktø-
jet var elektronisk gjorde en forskel. 

”Vi brugte Skolementor ved udvik-
lingssamtalerne. Bare det, at redskabet i 
sig selv var digitalt, flyttede på medarbej-
derne. Det synes jeg er vildt”, siger 
Troels Borgaard Andersen om den del af 
indsatsen, som handlede om den enkelte 
medarbejder og som samtidig gav ham 

overblik over medarbejderstabens samle-
de it-kompetencer. Et overblik der ledte 
ham til en satsning på Google Drev som 
en af de teknologiske forandringsagenter, 
han tog i brug for at hæve niveauet af 
samarbejde og videndeling. 

”Vi har sat fokus på videndeling i on-
line dokumenterne. Der er blevet sat tid 
af til at alle skal udarbejde og dele et un-
dervisningsforløb. Det fjernede utryghe-
den og gav en mentalitetsforskydning: Vi 
behøver som undervisere ikke at kunne 
det hele”.

Medicinen – arbejdet i online doku-
menter – bliver taget af alle i organisa-
tionen. Google Drev har fået sin egen 
fane i Intra, hvor eleverne afleverer til 
lærerne. Helt ud i yderste geled, bliver 
medicinen endog doseret: ”Når vi har 

»Bare det, at redskabet i sig selv var digitalt  
flyttede på medarbejderne. Det synes jeg er  
vildt.«
{ Troels Brogaard Andersen, Skoleleder, Uldum Skole }

fakta

Samarbejde i skyen

Google Drev er sammen med 
Microsofts OneDrive blandt 
de store i familien af ’kollabo-
rative online tjenester’. 

Brugerne kan fra alle plat-
forme dele mapper og arbejde 
sammen i dokumenter, præ-
sentationer, regneark ved 
at kommentere og redigere 
hinandens filer.

Tjenesterne har ud over de 
basale redskaber en variation 
af udvidede funktioner som 
spørgeskemaer, multimedi-
eredskaber og note-program-
mer.

tekniske løsninger
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forældremøder åbner vi et online doku-
ment, så forældrene kan se, hvordan det 
fungerer”, oplyser Troels Brogaard An-
dersen.

Kighul til medarbejdernes praksis
Troels Brogaard Andersen deltager selv  
i arbejdet på Google Drev, hvor medar-
bejderne deler deres arbejde med ham. 
Dermed er runderingerne forbi klasevæ-
relsernes kighuller opgraderet med en 
ekstra dimension. Deltagelsen i medar-
bejdernes praksis og den pædagogiske 
sparring foregår nu også for en stor dels 
vedkommende digitalt.

”Den pædagogiske kvalitet af den 
undervisning vi leverer, vurderer jeg 
blandt andet ved at lærerne deler med 
mig på Google Drev. Jeg kigger på me-
get af det og kommenterer eller går ud 
og taler med lærerne”, forklarer Troels 
Brogaard Andersen som optakt til en 
videre udbredelse om visionerne for vi-
dendeling på skolen: ”Planen er at have 
videndeling med som punkt på teammø-
derne, men det sker ikke, primært fordi 
jeg ikke har fået fulgt op på det. Til gen-
gæld sker det uformelt på Intra. Men 

fakta

Den digitale arbejds
plads: Choose your 
own device

På Uldum Skole har med-
arbejderne fået frit valg af 
personligt digitalt device til 
deres digitale arbejdsplads. 
Valget er faldet på både 
stationære pc’ere, bærbare 
pc’er, Chromebooks og tablets 
(Apple-produkter var ikke med 
i fritvalgsordningen).

’Choose your own device’-
strategien stimulerer ifølge 
Troels Brogaard Andersen 
medarbejdernes ejerskab og 
motivation for selv at udvikle 
digitalt baserede metodikker 
og giver optimal forskellighed i 
pædagogikken.

og kompetencer

det uformelle er ikke godt nok. Der 
er mange gode tips og tricks, men  
vi skal videre og dele i dybden med 
dokumentation”. 

Og det skal nok komme, mener 
Troels Brogaard Andersen at der er 
klare indikationer på:

 ”Efter jeg selv er gået ind på it-
området, går udviklingen stærkere. 
Nu er lærerne mere om sig med nye 
apps og programmer end jeg selv. Det 
er målet, at lærerne skal rykke mig og 
kræve forandringer. De har allerede 
bedt om en teknisk løsning så elever-
ne kan aflevere direkte ind i en elek-
tronisk portefølje, som forældrene 
også kan kigge med i”, siger han og 
uddyber med en anekdote om den 
medarbejderstorm han mødte, da der 
blev begået hærværk på skolens fiber-
net-forbindelse og adgangen til online 
tjenesterne blev begrænset. 

”Stort set alle lærere brokkede sig 
vildt. Der kunne jeg bare sige: Det 
glæder mig at høre. For mig var det 
et bevis på, at indsatsen bar frugt”, 
runder Troels Brogaard Andersen 
med et glimt i øjet. 
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 F orbered skoler og 
forældre på, at frem-
tidens penalhus er 
digitalt...

Sådan lyder et af 
budskaberne i brev 

af 2. juli 2012 fra KL’s ledelse i 
skikkelse af Erik Nielsen og Kri-
stian Wendelbo til alle landets 
borgmestre. Brevet beskriver de 
aftalte rammer med regeringen om 
skolernes omstilling til digitale læ-
ringsmiljøer i skoleåret 2014-
2015. 

Fra landets centraladministra-
tion eksisterer altså en forventning 
om, at hjemmene ikke længere 
blot investerer i blyant og viskelæ-
der. De skal også sende eleverne i 
skole med en digital enhed, som 
honorerer de krav, der måtte stil-
les til brugen i undervisningen.

En økonomisk belastning for 
hjemmene og en teknisk udfor-
dring for skolerne – altså en ma-
nøvre som kræver forberedelse. 
Troels Brogaard Andersen har for 
Uldum Skole lagt en strategi for, 
hvordan den skal gribes an. Ple-
num opsummerer den i hoved-
punkter:

 Teknikken skal fungere: 
Det er afgørende, at det trådløse net 
er sat op til at håndtere mange for-
skellige enheder og at kapaciteten er 
i orden.

 Etabler cloudbaseret løsning: 
Den tekniske løsning skal bæres af 
en cloudbaseret løsning, hvor filer, 
kommunikation og digitale lærings-
ressourcer ligger i skyen.

 Forsikringsforhold  skal afklares:   
Det skal være helt klart for elever og 
forældre, hvem der har ansvaret for 
skader og fejl på henholdsvis elever-
nes eget udstyr det, skolen har til 
udlån.

 Genbrug af gammelt udstyr:  
Det nødvendige låneudstyr kan ud-
gøres af aflagte maskiner – både 
skolens og forældrenes – som rein-
stalleres med open source software 
som fx Ubuntu.

 Vær klar med supportløsning:  
Den forandrede supportopgave skal 
forberedes. Mediepatruljen oplæres i 
at forestå mindre krævende opgaver.

 Forsigtig kommunikation:  
Omstillingen introduceres stille og 
roligt. Hovedbudskaber er indled-
ningsvist, at eleverne nu får lov til 
at medbringe eget udstyr. 

fakta

  NÅR ELEVERNE SELV 
SKAL MEDBRINGE  
    DIGITALT PENALHUS

Kommunerne har længe vidst, at de skulle gøre sig klar til at tage imod elevernes eget udstyr 

på deres netværk. Og få det til at fungere pædagogisk i undervisningssammenhænge. Uldum 

Skole er klar til trin for trin at udføre manøvren.

Digital forventnings
afstemmelse med  
forældrene

Uddrag af brev fra KL’s ledelse 
til landets borgmestre 2. juli 
2012.

”Udover digitale læremidler og 
tilstrækkelig it-infrastruktur 
i form af trådløse netværk, 
så kræver digitaliseringen af 
folkeskolen også, at eleverne kan 
arbejde på hver deres digitale 
enhed (pc’ere, tablets m.v.). Den 
ambitiøse satsning på digitalise-
ring af folkeskolen, som er aftalt 
med regeringen, bygger på den 
forståelse, at hovedparten af 
eleverne selv medbringer deres 
egne digitale enheder, men at 
kommunerne stiller den digitale 
enhed til rådighed for de elever, 
som ikke medbringer egen 
enhed. Det er her tale om vigtige 
forventningsafstemningspro-
cesser i forhold til forældrene til 
eleverne i folkeskolen, som KL 
anbefaler”. 

Læs hele brevet online: www.
goo.gl/OaWlCb

tekniske løsninger  
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1890
’erne

Juletræet har vundet indpas, 
adventskransen er så småt 

på vej, og julemanden overtager 
ledelsen af uddeling af gaver 

fra julenisserne. De bliver i 
stedet hans hjælpere.

Stress 
Det arbejdende folk er blevet spurgt,  

om de føler i perioder sig stressede over  
deres arbejde. Og det bekræfter  
2 ud af 3 respondenter (63 %). 

Mere præcist angives årsagen som:

Meget arbejde og lange arbejdsdage: 

51 %
 

Egne forventninger til sig selv: 

41 % 
Frustration over indholdet i mit arbejde: 

25 %
Arbejdsgivers/chefs forventninger til mig: 

23 %
Nervøsitet over at blive fyret: 

13 % 
Kollegers forventninger til mig: 

7 % 
 

Forventninger fra medarbejdere, jeg leder: 

6 % 
 

Frustration over ikke at avancere: 

6 % 
Andet: 

10 %
Herudover svarer 22 %, at de aldrig føler 

sig stressede, 13 % at de ikke ved. 

Kilde: Megafon for TV 2 og Politiken aug. 2014.
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 Silkeborg Kommune  har med Alexandra Instituttet og VIA Univer-
sity Colleges mellemkomst undersøgt ’skoleledernes virkelighed’ på 
kommunens 27 skoler og har indkredset 5 ledertyper:

›  Den ensomme leder: Det er et fuldstændigt alene-job…
›  Den administrerende direktør: Det har jeg ledere til…
›  Relations-/ad hoc lederen: Jeg leder gennem samtaler…
›  Den profilerende leder: Jeg skal have nogle folk til det kedelige…
›  Den helhedsorienterede leder: Hvordan udvikler vi skolen…

Det har bl.a. givet den indsigt, at hvis man tror, at skoleledere er 
en homogen gruppe i forbindelse med implementering af skole-
reform, organisations- og kompetenceudvikling, bør man på fælles, 
kommunalt niveau tænke mere nuanceret i sin planlægning og 
samarbejdsdesign.

I Silkeborg følges undersøgelsen op med nye netværk og et nyt 
fælles ledelsesgrundlag. 

Læs rapporten ”Skoleledelse tæt på eller langt fra” på  
www.skolelederne.org  

IN     BLIK
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Skolen   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: Jubilæumsgruppen }

   fest, 
sang og 
 bevægelse

 Skolens 200 års jubilæum kulminerede foreløbigt i 

 ugen op til efterårsferien med arrangementer over 

 hele landet og royalt besøg… 
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200 år

 I ugen før efterårsferien fejrede 
skoler over hele landet jubilæ-
et med Uge 200. En temauge 
med vidt forskellige aktiviteter, 
som blev afsluttet med Skoler-
nes Motionsdag om fredagen. 

”Mange kommuner lavede fælles 
initiativer med skoler, museer, bibliote-
ker og lokalarkiver. Inspirationsmateria-
let var en smule forsinket, men det er 
vores fornemmelse, at det er blevet 
brugt”, siger Anne Katrine Gjerløff, 
projektleder for Skole i 200 år. 

Hun har sammen med de andre i se-
kretariatet de seneste 2 år arbejdet med 
hele årets aktiviteter og materialer, samt 
½ år frem mod denne uge, der blev den 
foreløbige kulmination på en masse ak-
tiviteter i løbet af året i forbindelse med 
skolens 200 års jubilæum.

”Vores succeskriterium var at få så 
bred en vifte af skoler og kulturinstitu-
tioner med, som overhovedet muligt. 
Det synes jeg er lykkes”, siger hun.

I de fi re uger undervisningsmateria-
let har været til rådighed, har der været 
50.000 besøgende på hjemmesiden, 
hvor materialet kunne hentes. Her kun-
ne skolerne også tilmelde sig fejringen.

”Det gjorde 15 % svarende til 290 
skoler, men vi ved også, at der er lavet 
aktiviteter andre steder, der ikke har 
tilmeldt sig. Mange skoler har i forve-
jen tema om sund mad og bevægelse i 
denne uge. Det er tilfredsstillende, og 
vi ved også, at det vi har lagt ud bliver 
brugt efterfølgende”, siger hun. 

Siden hjemmesiden skole200.dk 
blev oprettet, har der været 120.000 
klik på siden.

Travlhed på skolerne
Festligholdelsen er faldet sammen med 
implementeringen af reformen, og det 
har haft indfl ydelse på, hvor meget de 
enkelte skoler og kommuner har gjort 
ud af fejringen.

ber 2014. Kronprinsesse Mary sagde 
blandt andet i sin tale:

”Jeg har glædet mig rigtig meget til 
at komme her på Skolernes Motionsdag 
og fejre skolens 200 års jubilæum med 
jer. Det er en vigtig begivenhed for os 
alle, for skolen er med til at binde os 
sammen i et fællesskab, og med til at 
give os alle sammen lige muligheder og 
forme vores fremtid”.

Kronprinsessen var sammen med un-
dervisningsminister Christine Antorini 
med til fælles ballonopsendelse fra alle 
skoler i kommunen. 

På Lolland Falster var der arrangeret 
busser, så eleverne kunne komme rundt 
og opleve skolehistoriens vingesus på 
museer i området.

”Jeg ved, at der på mange museer 
har været stor interesse for skolehisto-
rien”, siger Anne Katrine Gjerløff.

Der har været rigtig mange involve-
rede i arbejdet med at lave materiale 
og komme med ideer til jubilæumsåret. 
Fejringen er ikke overstået endnu, og 
der vil være arrangementer året ud. 

Se fl ere fotos fra fejringen på 
www.skole200.dk

   fest, 
sang og 
 bevægelse

»Vi er glade for, at repræsentanter fra Skoleleder
foreningen også har været med, både i styre og 
baggrundsgruppen, så vi har kunnet spørge dem til 
råds, men der er som sådan ikke lavet noget speci
fikt for skolelederne i forbindelse med jubilæet.«
{ Anne Katrine Gjerløff, projektleder for Skole i 200 år }
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”Vi ved selvfølgelig godt, at lærere og 
skoleledere har andre ting at tænke på, 
så vi har lavet et materiale, som har væ-
ret meget nemt tilgængeligt, og der har 
også været mulighed for at plukke i det, 
hvis der har været behov for det”, siger 
Gjerløff.

Fejringen gennem året har budt på 
fl ere arrangementer, og for projektlede-
ren tæller alt, hvor der har været fokus 
på skolens historie.

”Vi er glade for, at vi nåede så langt 
ud med hele projektet, og der har væ-
ret små og store ting. Lige fra det store 
jubilæumsshow, med det ømme øje-
blik, hvor 800 publikummer spillede 
”Stille nu” på blokfl øjte til mail fra ele-
ver, der har stillet spørgsmål om sko-
lens historie”, siger hun.

Der er blevet komponeret en ny sko-
lesang af musikeren Wafande, og sam-
me musiker var en del af hovedpræmi-
en i en konkurrence.

Ønskefest gik i opfyldelse
7.b fra Nordskolen, Nykøbing Sjælland 
fi k deres vildeste ønsker opfyldt, da de-
res drømmeskolefest blev til virkelighed. 
Festen indeholdt bl.a. limousine, rodeo-
gris, skumfest, knæklysdiskotek og kon-
cert med Wafande, og 7.b havde selv 
planlagt festen ned til mindste detalje.

Matematiktimerne blev taget i brug 
for at lægge budgettet til festen og ud-
regninger på mængden af slushice, ke-
bab og softice til alle skolens elever.

I Viborg Kommune var alle 2. klas-
serne i kommunen inviteret til en stor 
fælles fest. På Vissenbjerg Skole fore-
gik opvarmningen til årets motionsløb 
til en stemme fra fortiden. Det var Kap-
tajn Jespersen, der fi k nutidens elevers 
bedsteforældre til at tage armstrækkere 
og et forfriskende koldt morgenbad.

I anledningen af ”Skole i 200 år” 
havde Arenaskolen i Greve royalt besøg 
på skolernes motionsdag den 10. okto-

fakta

Retro

I  anledning af skolens 200 
års jubilæum har DR oprettet 
et site, hvor det er muligt for 
elever at gå på opdagelse i 
skolens historie med quiz og 
virtuelle klasseværelser fra 
gamle dage.

Gå ind på dr.dk >minskole
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   NY FOLKESKOLELOV  
        I PRAKSIS

mellemspil   

 Begrebet ’Leadership Pipeline’  vinder indpas i drøftel-
sen af nyorganiseringen af skolevæsenet og lederska-
bet i den forbindelse. Begrebet henviser til, at de for-
skellige ledelsesniveauer i organisationen indbærer 
forskellige ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsvær-
dier og prioriteter.

Fra fx den unge leder, der – modsat medarbejderrol-
len, hvor man skal motiveres af at præstere igennem egen 
faglig indsats – skal skabe resultater gennem andre, til 
den mere erfarne leder, der skal sætte, udvikle og lede et 
lederteam gennem bl.a. uddelegering, mål og feedback.

På næste lederniveau finder vi den funktionelle chef, 
der refererer til topchefen, og som har et større strategisk 
og tværfagligt ansvar med flere ledelseslag under sig. Og 
så topchefen, der skal kunne rådgive og navigere i forhold 
til de politiske prioriteter og de øvrige interessenter på 
den lokale scene.

 Vigtigt er det at få de forskellige ledelsesniveauer  
til at trække i samme retning.  Det kan gøres ved at øge 
fokus på, at aktiviteter som lederrekruttering, ledere-
valuering, lederuddannelse, lederaftaler og lederudvik-
lingssamtaler i højere grad er sammenhængende og 
baserer sig på et fælles, præcist sprog om ledelse.

Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl, Aalborg Universi-
tet, har udgivet bogen ”Leadership Pipeline i den offent-
lige sektor” på Dansk Psykologisk Forlag.

Pipeline

Kompetencer
Af puljen på 60 mio. kr. til kom-
petenceudvikling af skoleledelser 
og forvaltninger i forbindelse med 
reformen udmønter regeringen nu 
de resterende 40 mio. kr. til fordeling 
mellem kommunerne ud fra antallet 
af folkeskolebørn.

Kommunerne kan frem til udgan-
gen af 2015 anvende midlerne til 
aktiviteter, der støtter skolelederne 
i at realisere en ny skole. Fx i form 
af ledelseskonsulentforløb, kompe-
tenceudviklingsforløb, praksisrettet 
efteruddannelse og forløb tilpasset 
skoleledernes individuelle behov.

Midlerne udbetales af ministeriet 
som Forsøgs- og Udviklingsmidler 
ved et bevillingsbrev til kommunerne 
primo november – hold øje med det!

1980
’erne

Myten om den drillende nisse 
har overlevet, og det bliver 

almindeligt på skoler og arbejds-
pladser med hemmelige nisser, 

der både kan være gavmilde 
og spøgefulde.
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   NY FOLKESKOLELOV 
        I PRAKSIS

{ tekst: Jan Kaare / foto: Jens Bach }   hold fast

(Den nye folkeskole - en kort guide til reformen. udgivet af Undervisningsministeriet.)

Den nye folkeskole stiller nye krav til en synlig skoleledelse, der sætter retning for skolen og 

som tager ansvar for, at målenes nås, og hvordan de nås. Lederne skal inddrage forældre, elever, 

medarbejdere, forvaltning og politikere, da de har fælles ansvar for børnenes læring og trivsel.

ARGUMENTATION

POLITIK PROCES
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Evalueringen viser, at de nye organisa-
tions- og fællesskabsformer på skolen 
har bidraget til skolens overordnede 
mål om at skabe en kvalitativt forbed-
ret skole med øgede læringsmuligheder 
for eleverne”.

Sådan står der i en konsulentrapport, 
og på den måde er det synligt, at Bus-
kelundskolen i Silkeborg Kommune er 
godt på vej til at realisere de mål, der 
blev udstukket af kommunens poli-
tikere, da skolen blev oprettet for 14  
år siden. Allerede dengang ville de 
have ”frem tidens skole for nutidens 
børn”, hvilket siden er blevet skolens 
motto.

Men en ting er at sætte høje pæda-
gogiske mål, en anden ting ledelses-
mæssigt at skabe grundlaget – hvordan 
gør man så det?

”Det strategiske er et vigtigt spor, 
altså det at have klargjort sig, at man 
har en vision med så meget liv og kraft, 
at man er i stand til at fortælle om  
den kl. to om natten. Og så er det af-
gørende at holde kursen”, siger Buske-
lundsskolens leder Gorm Sæderup.

ARGUMENTATION NEJ TAK TIL KÆNGURUSKOLEN
På Buskelundskolen i Silkeborg Kommune er vedholdenhed en tydelig kurs, der 
skaber grundlag for at udøve pædagogisk forandringsledelse.

Brug krudtet rigtigt
På Buskelundskolen har man køreplaner 
for flere år frem. De bruges til at skabe 
en ramme om de pædagogiske mål.

”I sådan en periode skal man gøre 
alt, hvad man kan for at bruge orga-
nisationens krudt på at nå målet og 
sørge for, at den er skruet sammen, så 
alle går i en fælles retning. Jeg bruger 
alle mødefora: teamsamtaler, forret-
ningsudvalg, pædagogiske udvalg, 
med-udvalg, lederteam og medarbej-
dersamtaler til at sætte fokus på målet. 
Arbejdet med børnehaverne i området i 
team nul til 18 årsperspektiv handler 
også om det. Det samme gør lærernes 
kompetenceudvikling og så videre”, si-
ger Gorm Sæderup.

Faldgruber er der nok af, og den 
største henter sit visuelle udtryk i 
Australien.

”Faren for skoleledelse i dette land 
er at ende som en kænguruskole, altså 
at man kommer til at hoppe efter alle 
de pædagogiske trends, der er, eller 
det, som samfundet og offentligheden 
gerne vil. Der er så mange, der vil no-

get med folkeskolen. Så skal vi inklu-
dere og motionere, så skal vi antimob-
be, så skal vi gøre eleverne til iværk-
sættere. Så er det Finland, så er det 
Canada. Billedligt talt er mit drive som 
skoleleder at kende mit skib, holde fast 
i kursen og bruge de vinde og strøm-
ninger, der leder mod målet. Det skal 
man så holde fast i, og det er det ene-
ste, der tæller”.

I den forbindelse er en ny folkeskole-
lov ikke nogen undtagelse.

”Det er en stor udfordring, men selv 
en skolereform skal på en eller anden 
måde underlægge sig det, som vi vil. Det 
skal give mening for os lokalt og vi skal 
selv finde vores vej til de mål, der er fast-
lagt vi loven”, siger Gorm Sæderup.

 
 

»Den store udfordring er, om man evner at lytte 
til den stemme, der er i organisationen. Det gør 
man som leder ved at være god til at høre hvad der 
faktisk bliver sagt i samtaler, som man deltager i, 
uanset hvilket forum der er tale om.«
{ Gorm Sæderup, skoleleder, Buskelundskolen }

»Vi har nogle medarbejdere, som er meget omstil
lingsparate, og som er indstillet på, at der sker nyt, 
men derfra og så til at kunne gennemføre skole
reformen uden problemer er der langt. Nu oplever 
vi, at lærerne tæller den tid, de arbejder.«
{ Tove Brøbech, afdelingsleder, Buskelundskolen }

find vejen 

Buskelundskolen 
har 500 elever, 
31 lærere og 12 
pædagoger.
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»Vi skal som ledere hele tiden være parate til at 
komme med tungtvejende og velfunderede be
grundelser til personalet, så de har et godt grund
lag at stå på, når de er i dialog med forældrene.«
{ Susanne Mortensen, afdelingsleder, Buskelundskolen }

Fremtidens skole, som den er udformet på 
Buskelundskolen, er en skole, hvor de tra-
ditionelle klasser er erstattet af nye fælles-
skaber, baseret på aldersintegrerede hjem-
megrupper og differentierede faghold.

Det er med få ord, hvad ledelsen har 
villet føre ud i livet, siden Buskelund-
skolen I 2009 valgte at indføre ”nye 
fællesskaber”.

Det har ikke altid været nemt at holde 
fast i så klare og enkle mål. Sværest har 
det været, hvor de store skridt er blevet 
formuleret og taget: Da skolen først gik 
fra at have almindelig fagdelt undervis-
ning, til at alle børn og voksne skulle 
have en base, suppleret med forskellige 
faglige og aktivitetsmæssige uderum, da 
man sagde, at man gennemførte en over-
bygningsskole uden klasser, og da sidst 
de årgangsdelte klasser blev udskiftet 
med integrerede hjemmegrupper.

”Når man bryder alle børns små fæl-
lesskaber op og indfører nye klasser, er 
det en stor forandring for såvel forældre 
og børn som lærere og pædagoger. Noget 
så banalt som børnefødselsdage skal 

holdes på en anden måde. I det forløb er 
der behov for, at ledelsen er i stand til 
på en gang at arbejde på alle baner og 
at have en organisation, hvor man kan 
lytte sig frem til, hvad der er af bekym-
ringer, og hvad der opstår af konkrete 
udfordringer”, siger Gorm Sæderup.

Udfordringer skaber dynamik 
Tove Brøbech, souschef og afdelingsleder 
på mellemtrinnet, ser de største udfor-
dringer i forberedelsen af de store foran-
dringer.

”Når ledelsen beslutter sig for noget, 
skal vi ikke alene gå foran, vi skal også 
have personalet med, og vi skal lytte til 
medarbejderne og bagefter sige, nu er det 
det her, vi gør. Den proces er spændende 
men meget krævende, ligesom det er 
krævende at holde fast i retningen, når 
den er udstukket”, siger hun. 

Susanne Mortensen, afdelingsleder 
for det der kaldes lilleskolen, er enig.

 ”Lederteamet skal hele tiden være 
klar på målet og gøre det, vi siger, vi gør. 
Vores praksis skal afspejle, hvor vi vil 

hen. Det, kombineret med hele tiden  
at skabe optimisme omkring målet, er 
krævende”, siger afdelingslederen. 

At holde fast er et gennemgående 
tema i den pædagogiske forandringsle-
delse, som udøves på Buskelundskolen. 

Hvordan kombineres det med at være 
parat til at lytte til alle skolens interes-
senter og at handle, når det er påkrævet?

Ifølge Gorm Sæderup handler det om 
at bruge opdukkende udfordringer til at 
skabe dynamik. Et eksempel:

 ”Til at begynde med var det en klar 
udfordring at børnehavepædagoger, 
SFO-pædagoger og lærere havde hver 
deres pædagogiske tilgang/indfaldsvin-
kel, som ikke nødvendigvis gik i spænd 
med hinanden. For at kunne snakke 
sammen, måtte vi derfor skabe en pæ-
dagogisk platform. Det endte med at  
blive en proces, som skabte virkeligt 
spændende resultater i de år og som  
resulterede i den platform, skolen fort -
sat reflekterer sin praksis i”, siger skole-
lederen.

PROCES

MÅLET BLIVER NÅET VED AT LYTTE
Udfordringer, og dem er der mange af, når der skal grundlæggende 
nye pædagogiske spor til, skaber - rigtigt tacklet - dynamik.

Den pædagogiske forandringsproces, 
der har været længe undervejs på Bu-
skelundskolen, ligger smukt i tråd 
med intentionerne i den nye folkesko-
lelov, men i forbindelse med arbejds-
tidsreglerne, hvor der i Silkeborg er 
indgået en lokalaftale, er der snarere 

tale om en snubletråd, mener skole-
leder Gorm Sæderup.

”Arbejdstidsaftalen, som den er her 
og lige nu, betyder at vi har svært ved 
at finde tid til at holde de møder med 
personalet, som er et centralt element i 
den pædagogiske ledelse. Det drejer sig 

ikke mindst om alle de mødefora, hvor 
ledelsen får feedback. På den måde 
modarbejder arbejdstidsaftalen på nu-
værende tidspunkt intentionerne bag 
folkeskolereformen”, mener skolelede-
ren.

POLITIK

ARBEJDSTIDSAFTALEN, HMM
En skole må ikke lukke sig om sig selv, heller ikke når alle ellers lægger sig i 
selen for at skabe et godt undervisningsmiljø.

hold fast
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fra m2 til m3

PLADS TIL MERE
Folkeskolernes næste store designudfordring: Hvordan kan skolernes kompetencer, rum og 

rammer bedst muligt matche de ønskede nye aktiviteter i den understøttende undervisning? 

 F ra august 2014 er der 
kommet et nyt barn i 
klassen; den understøt-
tende undervisning.

Målsætningen med nye 
45 minutter hver dag er 

at sikre, at eleverne møder endnu flere 
forskellige måder at lære på: At de har 
tid til faglig fordybelse, at de har mulig-
hed for at arbejde med et bredere ud-
snit af deres evner og interesser. Den 
understøttende undervisning kan både 
have et direkte fagrelateret indhold og 
et bredere, der skal styrke elevernes læ-
ringsparathed. Den kan derfor også rum-
me aktiviteter, som kan bidrage til at 
styrke sociale kompetencer, motivation 
og trivsel, eller at der i højere grad ar-
bejdes med at koble teori og praksis. 

Endelig skal den skabe muligheder 
for at færdigheder, faglige redskaber og 
metoder, eleverne har indlært i forbin-
delse med den almindelige undervis-
ning kan testes og anvendes på hver-
dagslige problemstillinger. Ministeriet 
har defineret visionen. Nu er skolerne i 
gang med at operationalisere og fylde 
rammen ud. 

Den understøttende undervisning 
åbner op for en ny praksis. Den ligger 
ud over den almindelige undervisning, 
og den øger kapacitetstrækket på folke-
skolerne, som også har skullet finde 
plads til lærerforberedelse. Hvordan 
kan vi med disse forudsætninger skabe 
plads, overblik og velfungerende fysi-
ske rammer til en velkomponeret pal-
lette af aktiviteter til den understøtten-
de undervisning? 

Planlæg, skemasæt og øg spillefeltet 
Et fundamentalt spørgsmål er om akti-
viteterne i den understøttende under-
visning skal fastholde gældende organi-

seringer i klasser og årgange, eller om 
der skal åbnes op for nye, mere inte-
ressebaserede eller behovsbaserede 
holddannelser.

Hvis man vælger en ad hoc baseret 
strategi og prioriterer muligheden for at 
gennemgående lærere og pædagoger 
kan gennemføre aktiviteter i den under-
støttende undervisning, der matcher de-
res elevers aktuelle behov på dagen, så 
vil adgangen til skolens specialiserede 
læringsmiljøer, så som gymnastiksal, 
skolekøkken, kreative værksteder mm. 
skulle foregå efter et først-til-mølle- 
princip. 

Det kan hurtigt komme til at betyde 
at man bliver i sit basislokale, fordi man 
en eller gentagne gange er gået forgæ-
ves efter et specialiseret læringsrum, 
fordi andre er kommet først frem. Skal 
der tilbydes en velkomponeret pallette 
af aktiviteter i velfungerende fysiske 
rammer er der brug for en plan. 

Dette ikke mindst, fordi mange af 
skolens rum fra august 2014 har skul-
let tjene tre forskellige formål. De skal 
dels være ramme for undervisning, for 
understøttende undervisning og for læ-
rerforberedelse. Jo mere presset man 
er på sine m2, jo mere man ønsker at 
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45 minutter   

Bud på en plan

Den nye folkeskolereform varsler 
et tættere samarbejde mellem 
folkeskolen og lokale ung-
domsskoler, idræts-, kultur- og 

foreningsliv samt virksomheder.

Her et bud på en 10 punkts planlægningsguide for den 
gode understøttende undervisning: 

1.    Hvad skal de overordnede målsætninger for jeres 
skoles understøttende undervisning være? Er det en 
diskussion, der skal involvere hele skolen, eller er det 
en ledelsesbeslutning?

2.    Skal aktiviteterne bidrage til at skærpe en allerede ek-
sisterende profil eller et særligt indsatsområde? Eller 
måske omvendt skabe plads og fokus til aktiviteter på 
et område, hvor skolen i dag ikke er så stærk?

3.    Skal aktiviteterne være planlagte og skemasatte?  
Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke? Er det en 
diskussion, der skal involvere hele skolen, eller er det 
en ledelsesbeslutning?

4.    Hvis I ønsker skemasatte aktiviteter, hvordan og 
hvem skal beslutte, hvilke aktiviteter jeres skole 
vil tilbyde, når skoleåret 2014 ringer ind?  Hvis I vil 
arbejde mere ad hoc baseret, hvilke medarbejdere skal 
så forestå opgaven, og hvordan vil I sikre velfunge-
rende overgange fra den almindelige undervisning?

5.    Hvem skal planlægge og facilitere aktiviteterne?  
Lærere, pædagoger, teams, eksterne, eleverne og 
lærerne i samspil?

6.    Hvordan kan I arbejde med at etablere og indrette 
zoner, som understøtter forskellig adfærd og aktivi-
tet: ‘Her må der løbes’, ‘her arbejdes der’, ‘her må der 
svines’…

7.    Hvordan kan I med indretning og inventar under-
støtte sambrug og effektive sceneskifter?

8.    Hvordan vil I arbejde for at sikre, at brugerne er 
indstillede på og formår at tilpasse rammen til den 
aktuelle aktivitet? 

9.    Hvordan vil I arbejde med at kvalitetssikre de aktivite-
ter, der foregår, og sikre, at de har relevans og appel?  
Hvem har ansvaret for denne opgave? 

10.    Hvordan vil I arbejde med at sikre en velfungerende 
fødekanal, der kan indfange nye ideer, ønsker og 
behov og omsætte dem til nye aktiviteter i den 
understøttende undervisning?

udnytte skolens specialindrettede rum, såsom natur-
fagslokaler og musiklokale i forbindelse med alle tre 
formål, desto større behov er der for strategisk skema-
lægning.  

En måde at sikre plads til alle tre aktiviteter i ek-
sempelvis et musiklokale, kunne være en skemalæg-
ning, hvor lokalet to lange dage er fuldbooket til under-
visning. Og tre dage, hvor undervisningen stopper 
tidligt for i stedet afgive plads til hhv. understøttende 
undervisning og lærerforberedelse. Med en sådan ’stra-
tegisk planlægning’ kan skolens specialiserede arbejds- 
og læringsmiljøer benyttes til alle tre hovedformål. 

Ved at pulje og afvikle de daglige 45 minutters un-
derstøttende undervisning skabes mulighed for at gen-
nemføre længere, sammenhængende læringsforløb i 
velegnede rammer. Det stiller krav til planlægning og 
bookning. Men det vil skabe bedre muligheder for at 
levere understøttende undervisning af høj kvalitet og 
samtidig reducere det daglige kapacitetstræk på sko-
lens faciliteter.  

Vær indstillet på at dele 
Det kan være en god idé at etablere og indrette zoner 
på skolen, som understøtter forskellig adfærd og aktivi-
tet og som samlet kan understøtte den ønskelige bred-
de. 

Eksempelvis ’det kreative værksted’, hvor der venter 
saks og papir, ler og drejebænk, og hvor elever og deres 
voksne kan arbejde med formgivning, og hvor de må 
’svine’. ’Multimedieværkstedet’, hvor avanceret soft-
ware venter på film- og lydproduktion eller efterredige-
ring, klipning og anden bearbejdning. ’Fitnessworld’, 
hvor børn og voksne samles om motion, workout eller 
tager på cykeltur.

 Alt efter elevernes alder og kompetenceniveau vil 
der være stor forskel på, hvilke understøttende under-
visningsaktiviteter, der vil være relevante og kunne en-
gagere eleverne. Skolens musiklokale, værksteder og 
gymnastiksal og pædagogisk center er oplagte ramme 
for alderstilpassede aktiviteter. Skolens musiklokale 
kunne eksempelvis være ramme for UU Musik & dans 
for de mindste, UU Drama for mellemtrinnet, og UU 
Mindfullness for de ældste. 

Hvis skolen beslutter sig for en model, der involverer 
fleres brug af samme faciliteter, er en forudsætning for 
effektive sceneskift, at brugerne er indstillede på og 
formår at tilpasse rummet til den aktuelle aktivitet.  
Det behøver ikke at tage mere end et par minutter. Men 
det er vigtig at have klare aftaler om, hvem der gør det. 
Det er også vigtigt at indrette sig med mobile og lette 
møbler, ligesom mobile depoter med tematiseret eller 
alderstilpasset indhold kan understøtte sambrug, effek-
tive sceneskift, og hurtige tilpasninger.

Den understøttende undervisning rummer en oplagt 
mulighed for at koble nye ’læringsagenter’ ind i skolen.  
Rigtig mange banker på. Lad os åbne døren for dem… 

Morten Fisker er chefanalytiker på SIGNAL Arkitekter, 
se mere på www.signal-arki.dk

flere m3
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år  2014
De nisser, der i århundreder 

har været en del af folketroen 
året rundt, optræder nu kun 
til jul. Her er de til gengæld 

overalt med deres røde huer 
og skælmske påfund.

mellemspil

 Allerede inden kravene  er blevet udvekslet mellem parterne på arbejdsmarkedet, løf-
ter KL sløret for hvad de kommunale arbejdsgivere ønsker ved overenskomstforhandlin-
gerne i 2015.

KL topforhandlere, borgmester Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personale-
udvalg og borgmester Steen Christiansen, næstformand i udvalget har i et interview 
med Nyhedsmagasinet Danske kommuner givet deres bud på arbejdsgivernes fokusom-
råder ved OK 15. Samtidig har KL udsendt et debatoplæg omkring OK15.

De to forhandlere ser et klart behov for ændringer i regeljunglen, som den er nu. 
Derfor handler saneringsdagsordenen blandt andet om et længe næret arbejdsgiverøn-
ske om at få moderniseret reglerne på mere end 100 kommunale overenskomster og 
om at få harmoniseret nogle arbejdstidsregler.

”Vi har længe set behov for ændringer. De nuværende regler hører til en tid, hvor 
arbejdet var mere statisk, og hvor en pædagogmedhjælper for eksempel kun havde én 
jobfunktion”, siger Michael Ziegler til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Også med debatoplægget til overenskomstforhandlingerne slår de kommunale ar-
bejdsgivere tonen an med overskriften ”Velfærd i forandring”. Velfærden skal nemlig i 
højere grad skabes sammen med borgerne, og velfærdsteknologi og digitalisering slår 
tydeligere igennem.

”Det kræver, at vi har et fl eksibelt arbejdsmarked, og et af redskaberne, vi kan se 
for os, er, at vi får nogle færre, men bredere overenskomster. Det vil gøre det lettere at 
tilrettelægge arbejdet for den enkelte arbejdsplads, og det vil gøre det lettere for med-
arbejderne at orientere sig”, siger Steen Christiansen.

Et helt centralt mål med regelsaneringen er at lette arbejdsgangene for ledelserne 
rundt om i landet for på den måde at undgå en del unødig bureaukrati.

Læs hele interviewet med de to KL-forhandlere i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 
og KLs debatoplæg her:

KL & OK

Danske Kommuner KL’s debatoplæg
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nye bøger2
anmeldelser

Gør dine medarbejdere klar til bevægelse i undervisningen. Skal eleverne bevæge 
sig 45 minutter om dagen må arbejdet systematiseres, og der skal mere til end at 
igangsætte lege og aktiviteter. Lærere og pædagoger skal gøres bevidste om, hvad 
de vil opnå med børnegruppen, og hvilke aktiviteter de skal sætte i gang, for at dis-
se mål nås.

Som leder kan det være godt at opnå viden, så man kan anbefale en bestemt 
tilgang til leg og bevægelse i skolen til sine medarbejdere. Med denne bog får du 
en mulighed for at inspirere medarbejderne til udvikling af egen praksis, så alt 
ikke skal startes forfra.

På baggrund af teorier om fl ow, læringsstile og hjerneforskning skaber forfatte-
ren et stærkt afsæt til en gennemtænkt og afprøvet praksis, hvor pædagoger og læ-
rere i det daglige kan udvikle egne aktiviteter og benytte kendte lege, så eleverne 
får brugt krop og hoved – ikke bevidstløst, bare for at bevæge sig, men med sigte 
på læring og i et dannelsesperspektiv.

Inspirér dine medarbejdere til at være rollemodeller for børnene. Brug bogen til 
at klarlægge arbejdspladsens kompetencer på dette område og skab et rum for et 
samarbejde mellem lærere og pædagoger om det nye læringsperspektiv og med 
mere bevægelse – til glæde for børnene og til gavn for skolens resultater.

Forfatteren bruger sin egen baggrund og dagligdag som leder aktivt. Han skriver 
i et letlæseligt sprog med afsæt i både teori og erfaring. Han fortæller om sin di-
rekte tilgang til udvikling af medarbejdere, og om hvordan han bruger sig selv som 
rollemodel – præcis som han også forventer det af sine medarbejdere, når de er 
sammen med børnene.

Der ligger en ledelsesopgave i, at man med timing og føling ”forstyrrer” sine 
medarbejdere med nye tanker og idéer… hedder det i bogen, hvor forfatteren be-
skriver, hvordan man kan skabe balance mellem rutine og variation, så alle kan øve 
sig på det nye, med de kompetencer de allerede besidder.

Alle skoler har brug for et input til en skoledag med mere bevægelse. Og alle 
skoleledere kan blive inspireret af denne bog og bruge dens klare anbefalinger om 
praksisnær ledelse af udvikling af bevægelse i overensstemmelse med intentioner-
ne i folkeskolereformen.

 

Søren Vestergaard

Distriktsskoleleder

Kornmarkskolen

Hillerød Kommune

KROP OG HOVED

 Pædagogisk idræt
Læring og bevægelse i skole og fritid
Peter Büchner Hede
Dansk Psykologisk Forlag
232 sider, 329 kr. 

Bæredygtig skoleudvikling 
Samtaler med Kirsten Schalburg
Bergpóra Kristjansdóttir og Lene Timm
Dansklærerforeningens Forlag

Angsten for opdragelse
Dannelse i et samfundsetisk perspektiv
Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen
Klim

Ledelse af selvledelse
Skab visionært handlekraftigt følgeskab
Sanina Kürstein
Hans Reitzels Forlag

Pædagogiske linjer, uddannelse
af den refl ekterende praktiker
En ny udformning af undervisning og 
læring forprofessionelle
Donald A. Schön
Klim

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

Forskellig ledelse
Kim Gørtz og Mette Mejlhede (red)
Djøf’s forlag

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

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

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

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

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

Bøger til 
anmeldelse

Peter Büchner Hede 

PÆDAGOGISK 
IDRÆT Læring og bevægelse 

i skole og fritid

Dansk Psykologisk Forlag

PÆDAGOGISK IDRÆT – LÆRING OG BEVÆGELSE I SKOLE OG FRITID tager ud-
gangspunkt i en særlig, pædagogisk tænkning om børns læring, udvikling og 
trivsel. Denne tænkning kan både pædagoger og lærere drage nytte af i forbin-
delse med implementeringen af den seneste folkeskolereform.

Folkeskoleområdet står over for en omvæltning i forhold til, hvordan danske 
skolebørn skal lære, udvikle sig og trives. Den seneste folkeskolereform lægger 
øget vægt på fysisk aktivitet gennem flere idrætstimer, og bevægelse indgår 
tillige i læreprocesserne gennem hele skole- og SFO-dagen.

Bogen giver læseren en detaljeret beskrivelse af begrebet Pædagogisk idræt 
og den teoretiske ramme, der danner grundlag for metoden, herunder hvorfor 
denne pædagogiske tænkning har stor værdi for barnets almene kompetence-
udvikling.

Bogen giver talrige og konkrete forslag til den praktiske anvendelse af Pædago-
gisk idræt. Det sker både i forhold til nye og traditionelle bevægelsesaktiviteter 
med fokus på læring. Bogen rummer således oplæg til, hvordan pædagoger og 
lærere kan give aktiviteterne et twist og derved understøtte børns læring, udvik-
ling og trivsel.

PÆDAGOGISK IDRÆT – LÆRING OG BEVÆGELSE I SKOLE OG FRITID henvender 
sig til alle, der arbejder med læring og bevægelsesaktiviteter inden for skoleom-
rådet, samt til studerende ved professionshøjskoler og efter- og videreuddan-
nelse.

Peter Büchner Hede PÆ
DAGOGISK IDRÆ

T

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION

PETER BÜCHNER HEDE er uddannet pædagog. Han har des-
uden en diplomuddannelse i offentlig ledelse og arbejder til 
daglig med pædagogisk idræt inden for skole- og SFO-om-
rådet, hvor fokus ligger på at skabe sammenhæng mellem 
læring, trivsel og udvikling med afsæt i krop og bevægelse.
Derudover underviser Peter i Pædagogisk idræt for VIA UC 
og har sideløbende konsulentopgaver i kommunalt regi, 
hvor opgaven bl.a. er at skabe netværk på tværs af idræts-
SFO’er.

ANDRE BØGER FRA DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Søs Rask Andresen og Nanna Paarup
HISTORIEFORTÆLLING SOM VIRKEMIDDEL

Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund
RELATIONSUDVIKLING I SKOLEN

Anne Linder og Mette Marie Ledertoug
LIVSDUELIGHED OG BØRNS KARAKTERSTYRKER

Søs Rask Andresen og Nanna Paarup 
KLASSELEDELSE I PRAKSIS
En håndbog for lærere

Hans Månsson
BÆREDYGTIG PÆDAGOGIK OG PRAKSISUDVIKLING

WWW.DPF.DK
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I en tid, hvor folkeskolen og ikke mindst personalet er udfordret af nye krav, øget 
tilstedeværelse og inklusion af sårbare børn og unge, stiller det store krav til med-
arbejdernes evne til at etablere et godt læringsmiljø for alle. 

De nye udfordringer øger presset på såvel medarbejdere som elever. Denne bog 
er et bud på, hvordan man gennem forskellige øvelser kan reducere stress og frem-
me nærvær, koncentration og empati i skolen.

Bogen peger på relationen som det bærende element i alle sociale fællesska-
ber. Vi er alle fra fødslen udstyret med forudsætningerne for at kunne agere i det 
sociale fællesskab med andre. 

Vi er ifølge forfatteren født med fem iboende kompetencer: krop, åndedræt, 
kreativitet, hjerte og bevidsthed. Vi er alle – barn som voksen – livet igennem af-
hængig af, at vi bliver mødt af nærværende andre, så vi i interaktionen og fælles-
skabet til stadighed kan videreudvikle og vedligeholde disse kompetencer.

Medarbejderne i skolen må være relationskompetente. Den voksne må tage an-
svar for at udvikle  fællesskaber, der er præget af empati, respekt, nærvær og op-
mærksomhed.

Bogen er rettet mod hverdagen i skolen. Den præsenterer 69 forskellige øvel-
ser. Nogle øvelser træner medarbejderens nærvær og relationskompetence, mens 
andre er velegnede i forhold til enkeltelever, klasser, kolleger og forældre.  

Hensigten er, at såvel børn som voksne bevarer kontakten til sig selv i en hver-
dag, der er uforudsigelig og foranderlig, og at man sammen skaber et inkluderen-
de læringsmiljø for alle.

Bogen er en ”håndbog”, der er værd at læse i sin helhed, hvorefter den enkelte 
medarbejder kan plukke det, som vedkommende fi nder relevant i forhold til eget 
virke. Det må dog påregnes, at man må arbejde med ens eget ”nærvær”, før man 
er i stand til at arbejde med øvelserne i skolens mange sammenhænge. 

Et godt bud på øvelser, der kan anvendes i den understøttende undervisning!

Lone Pedersen Hansen

Viceskoleleder

Halsnæs Heldagsskole

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

FÆLLESSKABER

 Nærvær og empati i skolen
Øvelser i samarbejde 
Helle Jensen
Akademisk Forlag
144 sider, 249 kr.

ny viden

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

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

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

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

Læringens biologi
Og undervisning der virker
Kaj Smedemark
Klim

Ledelse af ledelse
Anden ordens ledelse i organisationer
Frode Boye Andersen (red.)
ViaSystime 

Teamkoordinatoren 
Den kollegiale udviklingsaktør i skoler 
og uddannelsesinstitutioner 
Sten Clod Poulsen
MetaConsult Forlag

Sammen om inklusion
Tre perspektiver på samarbejde 
om inklusion
Thomas Binderup (red.)
Dafolo

Læreren som forsker
Indføring i forskningsarbejde i skole
Mary Brekke og Tom Tiller (red.)
Klim

Synlig læring og læringens anatomi
John Hattie og Gregory Yates
Dafolo

Flere bøger til 
anmeldelse

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

HELLE JENSEN 

NÆRVÆR OG 
EMPATI I SKOLEN

ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE,  

CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE

AKADEMISK FORLAG

HELHED
AUTENTICITET
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kort nyt

 N år man sætter sig i 
ledelsesstolen på en 
af landets største 
skoler med omkring 
2.200 elever, skal de 
strategiske evner 

være i orden. Det er de hos Henrik Re-
umert. Han har været og er optaget af 
både at bevare og udvide sit ledelses-
rum. Nu er han havnet som øverste le-
der for 19 ledere.

”Det udvidede ledelsesrum, navnlig 
i forhold til at stå som skoleleder med 
ansvaret for udmøntningen af refor-
men, er en vigtig pointe for mig i mit 
nye job”, siger han.

På grund af skolens størrelse bliver 
hans råderum automatisk større, og 
samtidig er skoleledernes rolle i kom-
munerne i bevægelse. Det påvirker na-
turligvis også råderummet. 

”Konkret handler det om, hvor stort 
et fi ngeraftryk skolelederen får mulighed 
for at sætte i udmøntning af reformen. 
Og hvor meget skal vi alene videreføre 
af retning og indhold, som vi måske 
ikke har den store indfl ydelse på. Jeg 
har valgt at blive leder, fordi jeg synes, 
det er spændende at sætte et aftryk. Og 
det oplever jeg, at jeg kan i Glostrup”.

Et ledelsesrum med fokus på hvor 
skolen skal hen, og hvordan de kom-
mer derhen bedst muligt, tiltalte ham. 
En del af forvaltningsopgaverne er ryk-

skellige matrikler med et skoledistrikt 
og en skolebestyrelse.

Ud over hans åbenlyse erfaring med 
fusioner af skoler, mener Henrik Reu-
mert, at en af hans styrker er, at han er 
i stand til at binde strategierne og må-
lene sammen. Han synes, at den store 
skole har anselige fordele. 

”Det giver mange kompetencer at 
trække på, når man har 19 ledere un-
der sig. Kompetencer, som kan gavne 
alle afdelinger og ikke som tidligere 
kun den ene. Og når noget er opfundet 
i en afdeling, er det ikke afdelingens, 
men Glostrup Skoles ”. 

”Det er en balance mellem at ska-
be den fælles skole samtidig med, at 
der er plads til mangfoldigheden. Og 
sørge for ikke at skabe en hierarkisk 
organisation, som ender med at blive 
passiv”. 

Glostrup Skole er ”Skolen i Skolen” og 
består af følgende afdelinger: Nordvang-
skolen, herunder Ejby Skole, Skovvang-
skolen, Søndervangskolen, Vestervang-
skolen, Hospitalsskolen for de mindste 
elever, kaldet Skolen, Hospitalsskolen 
for de store elever, kaldet QU. Glostrup 
Skole har til huse på Nordvang, hvor den 
strategiske ledelse og sekretariatet er 
samlet. Skolens lokale ledelse består af 
et pædagogisk lederteam bestående af 
afdelingsleder for ind- og mellemtrin, af-
delingsleder for udskoling, SFO leder og 
klubleder. Derudover er der fi re strategi-
ske ledere med Henrik Reumert i spidsen. 
Han efterfølger Kirsten Balle, som er ble-
vet centerchef i Glostrup Kommune.

ket ud fra rådhuset, og at have dem i 
sit daglige ledelsesrum betyder, at han 
kan sætte sit præg. 

”Det er en kommune med et meget 
stort rum for dialog. Det hænger ikke 
kun sammen med, at jeg er kommet 
tættere på rådhuset. Jeg har ikke tidli-
gere været vant at have indfl ydelse på 
de kommunale indikatorer. Jeg er kom-
met længere ind i maskinrummet i for-
hold til at defi nere mål og retning for 
skolen og få mulighed for at påvirke 
tempoet. Det handler også om organi-
sationens tilstand, ønsker og interesser 
– og at være opmærksom på ikke at 
spænde kæden for stramt”.

Før Henrik Reumerts karriere i 
skole verdenen, har han blandt andet 
været ni år i politiet. Og han har været 
udstationeret i eks-Jugoslavien samt 
som projektleder på minerydningspro-
jekter under Dansk Flygtningehjælp i 
Somalia og Eritrea.

Desuden har han en diplomuddan-
nelse i ledelse og er undervejs med en 
masteruddannelse i ledelse. 

Henrik Reumert har arbejdet i Glad-
saxe Kommune som skoleleder i fem år, 
heraf de sidste to år på Grønnemose Sko-
le, der efter fusion af to skoler er Glad-
saxes største skole med 1100 elever. 

Glostrup Skole blev etableret i 
august 2012, så alle kommunens sko-
ler blev samlet i én skole fordelt på for-

JEG HAR FÅET
NYT JOB

»Det er spændende at sætte et aftryk. Og det 
oplever jeg, at jeg kan i Glostrup.«
{ Henrik Reumert, skoleleder, Glostrup }

Henrik Reumert, 44 år, 
skoleleder på Glostrup Skole 
fra 1. august.

anden udsigt   { tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }  



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

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

POLITIKERE OG PERSONALE

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

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

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

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

HURTIG 
KONTAKT

7025 1008

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.02 MARTS 2014  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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KIM VALENTIN   Vi skal ikke  lukke 

de små lokalsamfund, men må gøre 

alt for at bevare skolerne her. 

{ NR.02 MARTS 2014 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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KIM VALENTIN Vi skal ikke  lukke 

de små lokalsamfund, men må gøre 

alt for at bevare skolerne her. 

MERE IDRÆT
MINDRE SOCIAL ULIGHED

LONELY RIDER
At drive skole med 
kun 100 elever

LEKTIEHJÆLP 
PRIVAT ELLER
OFFENTLIGT?
  

Forældrefi duser
Hele paletten
OK’15 opstart

      valg       antorini       understøttende       undervisning       jubilæum

GOD LEDELSE ER 
AFGØRENDE FOR 
RESULTATERNE

{ NR.01 JAN. 2014  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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      science     dokumentation     repræsentantskab     synlighed    lobbyisme     
denne gang

AT STÅ I DET 
   ÅBNE OG LADE  
FREMTIDEN KOMME

REFORM
PÅ VEJ

DET AT LÆRE
AT LÆRE,
DET ER 
SPØRGSMÅLET

NIVEAUDELING
FRA SKÆLDSORD
TIL SÅ LOVLIGT 
SOM MULIGT

whistleblowere
gear og gadgets
skolen 200 år
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NIVEAUDELING
FRA SKÆLDSORD
TIL SÅ LOVLIGT
SOM MULIGT

whistleblowere
gear og gadgets
skolen 200 år

ELSEBETH GERNER NIELSEN   Et leder-

skab skal altid være personligt for at  

kunne flytte elever og medarbejdere.

{ NR.04 JUNI 2014  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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DENNIS BALSLEV   Man kan altid gøre 

tingene lidt bedre… og lidt bedre… og så lidt 

bedre igen. Derfor satser IKEA-direktøren 

benhårdt på uddannelse til medarbejdere 

på alle niveauer i virksomheden.

SKROT EFTER- 
UDDANNELSE?

MEDLEMMERNE
HAR TALT

LED LÆRERNE
  

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

IT-værktøjer      kompetenceudvikling      lederundersøgelse      jubilæum 

LEDER I 
ØJENHØJDE

{ NR.03 APRIL 2014  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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PIA OLSEN DYHR   Vil fastholde  

brede rammer for diskussioner i SF og  

tage de tæsk det giver, for ellers  

trives idealister ikke. Men partiet  

skal ikke ende som en snakkeklub.
 

SPRITNY 
BESTYRELSE

AUSTRALSK
SPROGFORSKER

– taler hvor andre tier

POLITIK:
 DET MENER 
FORENINGEN

OK’15 på vej
Kursus for nye ledere

Skolen 200 år

repræsentantskabsmøde       big data       hybrid ledelse      årsmøde '14

LEDERE HAR 
IKKE BRUG FOR 
RYGKLAPPERE

{ NR.03 APRIL 2014 Skolelederforeningens
kommunikationsma
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Vores arkitekter hjælper jer hele vejen igennem processen og sikrer at jeres nye skolegård bliver indrettet optimalt. 

Efterfølgende hjælper vores læringskonsulenter med brugen af området, så bevægelse bliver en naturlig del af jeres undervisning.

Gå ind på vores hjemmeside, bestil et projekttilbud og deltag i konkurrencen om et rejsegavekort på 10.000 kr.

LÆRINGSMILJØER, PARKOUR, MULTIBANER, OG ANDRE UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDER

T +45 3513 3222 • info@elverdal.dk • www.elverdal.dk

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


