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 DER ER EN KANT
Som forening og som lederteam på hver enkelt skole tager vi ansvar for at ramme-
sætte og gennemføre de forandringer, reformen fører med sig. 

Vi har evnen og viljen til at gøre det, for vi tænker hele skolens virke, og ikke 
bare på hvad enkelte aktører synes er bedst set fra deres synsvinkel. I yder alle på 
skolerne et kæmpe stykke arbejde og giver reformen den chance, den fortjener.

Men der er en kant. På den ene side hylder minister, KL og eksperter skoleledelse 
som afgørende for al udvikling af skolen – implementering af reformen, ny lærerarbejds-
tid, inklusion, økonomi… og på den anden side skæres der i ledelsen på landets skoler. 

Særdeles voldsomt endda. Siden 2010 er der skåret op til 15 % i antallet af 
skoleledere. Det er langt fl ere end faldet i lærere, skolesammenlægninger og fal-
dende elevtal kan forklare. Værre måske er, at en rundspørge blandt vores lokale 
formænd viser, at 2/3 af dem forventer yderligere nedskæringer i ledelsesbeman-
dingen i kommunernes skolevæsener. 

Nogle kommuner er gået den anden vej, har opnormeret ledelsen og har altså levet 
op til de fl otte ord om ledelsens betydning. Men de fl este steder ruller der hoveder! 

Arbejds- og forventningspresset er steget markant, og skolelederne har utroligt 
travlt. Også selv om der er en grænse for, hvor mange fl ere opgaver man kan nå. Så 
vores ledelsesvilkår er ikke styrket, de er svækket. Og Skolelederforeningen mener, at 
det på ingen måde er i orden, at der i dag er langt færre ledere til at indfri de store 
forventninger. 

Det skal på dagsordenen nu, hvor kommunerne lægger budgetter. Det skal på 
dagsordenen i de kommende OK’15-forhandlinger. Det skal i højeste grad på dags-
ordenen på vores årsmøde i København. Her kommer alle, der har magt og indfl y-
delse på skole og ledelse, fra ministeren, KL… og selvfølgelig DIG!

PS: I FORM TIL REFORM? Årsmødet nærmer sig. Hent APP ”IFTR 2014” i 
appstore, hvor det opdaterede program fi ndes sammen med øvrig info – og så 
vel mødt den 23. og 24. oktober! Følg os også på Facebook og Twitter.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Claus Hjortdal: Vilkårene for 
skoleledelse er ikke i orden! 
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mellemledelse

    SAMMEN 
VENDER VI 
  DRØMMEN

På Korup Skole sidder afdelingsleder Thomas Elm Mahler ofte længe på kontoret. Han har mange 

visioner for sin skole, som han brænder for at realisere. Målene kan kun nås med et ledelsesteam, 

der fungerer optimalt, og klare mål for medarbejdernes kompetenceudvikling. Men de 5 år som 

mellemleder har også budt på trælse afskedigelser på grund af sparekrav…

 J eg skulle have spurgt ham, 
hvor mange ender hans lys 
har, men det spørgsmål 
tænkte jeg først på i bilen 
på hjemvejen på en vejar-
bejdsplaget motorvej med 

afspærringer, tunge køretøjer og vejar-
bejdere, der så ud til at have natten til 
ingenting. 

Der var ellers en let stemning på 
Thomas Elm Mahlers kontor efter inter-
viewet. Den sidste slurk te bed sig fast 
på vej ned i syrehavet. Vi snakkede 
skoleminder. ”Og så var der Bombe-
Svend, der sprang sin garage i luften. 
Han fik aldrig sit almindelige navn til-
bage efter det uheld. Der kan ikke være 
mange af de gamle lærere tilbage”, si-
ger han. ”Nej Kierkegaard, kemilære-
ren, gik på pension for et par år siden”, 
fortæller jeg. ”Men Heinsen er der sta-
dig”. ”Ja, ham havde jeg til musik, 
men det var ikke en succes; jeg havde 
ikke en tone i livet”, griner han. 

”De lærere, der gjorde mest indtryk 
på mig i min skoletid var dem, der un-
derviste i de fag, jeg elskede… mate-
matik, fysik og kemi. Men jeg var nok 
også miljøskadet”, fortsætter han med 
et grin, ”min far var gymnasielærer … i 
matematik og fysik selvfølgelig. Og min 
mor var folkeskolelærer. Det var helt 
forudsigeligt, at jeg selv skulle være 
lærer”. 

Ledelse i team udvikler 
Thomas Mahler er i dag afdelingsleder 
for heldagsafdelingen på Korup Skole 
lidt nordvest for Odense og har været 
det i nu 5 år. Hans afdeling har 70 
børn med generelle indlæringsvanske-
ligheder fra hele Odense Kommune. 
Børnenes intelligens ligger betydeligt 
lavere end gennemsnittet, og deres 
kognitive apparat har nedsat funktions-
evne, der reelt opleves som handicap-
pende. Når børnene forlader skolen ef-
ter 9. eller 10. klasse svarer deres 
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kompetencer i dansk og matematik til 
4. eller 5. klasses niveau i den almin-
delige folkeskole.

Succeskriteriet for Thomas Mahler 
er at gøre børnene så selvhjulpne som 
muligt. ”Jeg er superglad, hver gang en 
af dem efter en skolepraktik får et ar-
bejde eller kommer i lære. Vi har en, 
der nu er ansat hos en cykelhandler. 
Han kan lappe cykler og gøre mange 
ting, der ikke er alt for komplicerede. 
Og der er en i Superbest. Rigtigt arbej-
de giver mening!”.

Men selv om afdelingslederen bræn-
der for sin afdeling og sine elever, er 
han hurtigt fokuseret på det, vi skal 
tale om, nemlig ledelse, teamledelse:

”Her på Korup Skole er det afgøren-
de for os, at vi arbejder som ledelses-
team, at vi supplerer hinanden, og at vi 
udvikler os som team. Teamudviklingen 
sker i samarbejde med HR-afdelingen i 
Odense Kommune, for at vi kan opnå 
så store fremskridt som muligt. At ar-
bejde som team betyder i praksis, at vi 
i mange sammenhænge er mere end en 
ledelsesrepræsentant til stede. Det 
gælder ved møder med personalet, el-
ler måske til vanskelige samtaler. På 
den måde kan vi i højere grad både 
agere aktivt og være lyttende på sam-
me tid og være bedre til at afdække, 
hvad der er på spil lige nu og her. Vi 
arbejder også hele tiden på at afdæk-
ke, hvilke spor i ledelsen vi skal være 
fælles om, og hvilke vi skal uddelegere. 
Her forsøger vi at være helt skarpe på 
den enkelte leders kompetenceprofil. 
Hvad er det enkeltes præferencer for 
arbejdsområder og tilgange til arbej-
det?”.

Thomas er overbevist om, at teamle-
delse er en god ledelsesform, selv om 
han vedgår, at det også har været noget 
forceret, fordi ledelsesteamet blev 
tvunget til at tænke ledelse i nye for-
mer, da en af mellemlederne var fravæ-
rende i 1½ år: ”Vi var pludselig tre, der 
skulle klare fire mands arbejde. Det be-
tød alt for meget arbejde for os. Hvad 
skulle vi gøre? Hvordan skulle vi klare 
både at udvikle skolen, være tæt på 
hverdagen og implementere en kom-
mende skolereform?

blå bog

Thomas Elm Mahler

›   Født: 17.12.1976 i Fredericia

›   Forældre: Kirsten Mahler, 
lærer; Jens Jørn Mahler, gym-
nasielærer

›   Familie: Gift med Sofie.

›   Børn: Frederik 10, William 7 
og Emil 0.

›   Uddannelse: Folkeskole: 
Smidstrup Skærup skole; 
Gymnasium: Rosborg 1992-
95; Seminarium: Odense 
1999-2003. 

›   Ansættelser: Lindevang 
Skolen Frederiksberg 2003-
2005, Sofus Franck Skolen 
Frederiksberg 2005-2009, 
Korup skole 2009-

›   Tillidsposter: Har været 
lærer-TR og er nu medlem 
af Skolelederforeningens 
lokalbestyrelse i Odense. 

Gør det, der giver energi
Teamet spurgte hinanden: Hvad er du 
god til, hvad giver dig energi? 

”Det kunne jeg godt sætte ord på 
for mit eget vedkommende. Jeg har tid-
ligere været lærer og TR på en skole på 
Frederiksberg. Derfor ved jeg, at for-
handlinger om løn, arbejdsvilkår, bud-
getter, arbejde i medudvalget og den 
slags, giver mig energi. Vores souschef 
får fx energi af at arbejde med inklusi-
onsopgaver og udvikling af vores ”vej-
lederhus”. Hun er god til at udmønte 
og implementere. Så det skal hun gøre. 
Skolelederen er god til at spotte, hvad 
der rører sig og se, hvor vi skal bevæge 
os hen som organisation. På den måde 
fik vi sporet os ind på det, vi brænder 
mest for hver især. Vi sørgede også for, 
at vi alle fik opgaver ud af huset, fx i 
samarbejdsrelationer med kommunen 
på de områder, vi er stærkest indenfor. 
Det gav os energi, så vi også kunne kla-
re den særlige og pressede situation, 
som vi stod i”.

Thomas Mahler er dog klart tilfreds 
med, at der nu er kommet en mand 
mere i ledelsesteamet igen:

”Endelig! Det vil hjælpe til at ned-
bringe arbejdsbyrden. Og jeg må ind-
rømme, at vi på nogle felter har mang-
let en, der var mere forankret i hverda-
gen på det udførende plan. Det har vi 
nu. Men vi er alligevel lykkedes med 
mange projekter: Rullende skolestart, 
en overbygning uden klasselokaler, men 
kun med faglokaler, en heldagsafdeling 
med udeskolegruppe, som er i skoven 
en uge og hjemme den næste… og flere 
ting”.

Men teamledelse giver også særlige 
udfordringer:

”Den enkelte medarbejder refererer 
på den måde ikke kun til en enkelt le-
der. Det er en stor opgave at beskrive 
på en enkel og gennemskuelig måde, 
hvornår en medarbejder skal gå til mig 
eller en anden leder. Det er vores næ-
ste opgave, og vi har lige haft møde 
med HR-afdelingen i Odense Kommu-
ne for at få lavet en god skabelon, der 
nu skal udfyldes. Men effekten af det 
arbejde skal også gerne forplante sig 
ud i alle skolens teams, når lærerne og 
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03. ÆGLÆGGENDE HØNE 
Øvelsestype: Siddende arbejdsstilling
Beskrivelse: Brug en træningsbold 
som alternativ og variation til din 
almindelige kontorstol. Styrker mave- og 
rygmuskulatur. 

02. TÅRNET
Øvelsestype: Stående arbejdsstilling
Beskrivelse: Hæv bordet, så du 
står oprejst med vægten jævnt 
fordelt på begge ben. Supplér gerne 
med gulvmåtte med indbygget 
støddæmpning.

01. DØD FISK
Øvelsestype: Afslapningsøvelse
Beskrivelse: Læg dig på bordet, lige så 
lang du er og slap af. Advarsel! Denne 
øvelse kan føre til en totalt afslappet 
tilstand og bør kun udføres, når chefen 
ikke er i nærheden.

06. FLYVENDE LOTUS
Øvelsestype: Strækøvelse
Beskrivelse: Sæt dig med benene over 
kors på bordpladen, stræk dig bagover 
og tryk på knappen for at hæve bordet. 
Når benene begynder at sove, føles det, 
som om du svæver.

04. DOVEN KAT
Øvelsestype: Afslapningsøvelse
Beskrivelse: Fra siddende stilling lader du 
overkroppen falde forover ned på bordet 
i helt livløs tilstand. Fokuser på helt at 
ignorere omverdenen og bliv i stillingen, så 
længe det er behageligt.

05. HØJT BENLØFT
Øvelsestype: Strækøvelse
Beskrivelse: Læg det ene ben op på 
bordet, mens du samtidigt trykker på 
knappen for at hæve bordet. Dette 
er en øvelse, der virkelig imponerer 
kollegaerne omkring dig.

VARIÉR DIN ARBEJDSSTILLING

FLEXUS HÆVE-/SÆNKEBORD
Vælg mellem 15 forskellige bordplader og fem 
forskellige slags robust laminat. Hæv og sænk 
med enkle knaptryk. Højden kan reguleres trin-
løst mellem 680 og 1200 mm. Stabilt understel 
i lakeret stål. 
 

Hæve-/sænkeborde 
fra 

2.895,-
excl. moms

ajprodukter.dk

09. CHEFEN RINGEDE
Øvelsestype: Afslapningsøvelse
Beskrivelse: Afslut samtalen, placér 
forsigtigt panden mod bordet og lad 
armene hænge lodret ned mod gulvet. 
Tag et par dybe vejrtrækninger og tænk 
på noget sjovere.

08. ”HR. OG FRU DANMARK”
Øvelsestype: Siddende arbejdsstilling
Beskrivelse: Forsøg at sidde helt 
almindeligt. Sørg for at have en justerbar 
kontorstol, der kan indstilles efter dig 
som bruger.

07. STRÆKBÆNKEN
Øvelsestype: Strækøvelse
Beskrivelse: Sid på gulvet med benene 
spredt, tag godt fat om bordkanten, 
samtidig med at bordpladen hæves. 
Denne øvelse kan med fordel udføres 
sammen med en kollega.

FLEXUS HÆVE-/SÆNKEBORD
Vælg mellem 15 forskellige bordplader og fem 
forskellige slags robust laminat. Hæv og sænk 
med enkle knaptryk. Højden kan reguleres trin-
løst mellem 680 og 1200 mm. Stabilt understel 
i lakeret stål. 

sammen med en kollega.
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Undersøg, hvilket team du 
bliver en del af, inden du bliver 
ansat. Arbejdet kan blive en-
somt, hvis du ikke bliver en del 
af et godt team. Lærere kan 
flytte team om nødvendigt, 
men som leder har du kun ét 
team at vælge imellem.

Vær på forhånd klar på, at du 
nu ikke længere har et job fra 
8 til 4. Du skal være parat til 
at have en travl hverdag, og at 
du kan blive kontaktet både i 
weekender og i ferier. 

Brug dine kollegaer i ledelses-
teamet som sparringspart-
nere. Gå ikke for længe med et 
problem for dig selv. 

Sørg for at danne netværk 
med andre i kommunen, fx 
andre nye ledere. Du har brug 
for at få perspektiv på de ting, 
du slås med til daglig, og det 
skal være let at tage telefonen 
og ringe til hinanden. 

Tag en ting ad gangen. Der 
er altid mange bolde i luften, 
men nogle gange er man nødt 
til at lade en af dem ligge og 
tage hjem.
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gode råd 
fra en ung leder:

pædagogerne ser, hvordan vi som 
ledelsesteam griber tingene an. Vi 
vil gerne være et eksemplarisk le-
delsesteam”. 

”Vi kan selvfølgelig ikke forvente, 
at skolens teams fungerer godt, 
medmindre vi selv får tingene til at 
lykkes. Så selv om vi arbejder meget 
på tværs i organisationen, sørger vi 
selvfølgelig for at den enkelte med-
arbejder alligevel har en primær til-
knytning til en bestemt leder. Fx kø-
rer vi fortsat med én leder til MUS-
samtalerne. Alle medarbejderne i 
heldagsafdelingen refererer i den 
henseende til mig. Men set som hel-
hed ligger der også en vis sikkerhed 
i et system, hvor ledelsesgruppens 
medlemmer kan supplere og erstatte 
hinanden. I mit fravær er en medar-
bejder ikke ladt alene, men kan gå 
til en anden. Det mindsker også 
skolens sårbarhed”.

Altid fokus på det, der virker
Al udvikling på Korup Skole sker ud 
fra systemisk tænkning på forskellig 
vis:

”Vi har arbejdet meget med LP, 
værktøjer til forbedring af lærings-
miljøet og pædagogisk analyse. Her 
sørger vi for at holde fokus på, hvad 
de enkelte teams og dens lærere 
kan gøre ved en problemstilling. 
Hvad kan vi flytte, og hvad kan vi 
ikke gøre noget ved. Der kan være 
forhold i et barns familie, som vi in-
tet kan stille op med, men hvordan 
kan vi så udvikle vores relation til 
barnet? Vi skal også væk fra alle vo-
res ”synsninger”, det her tror vi nok 
virker, og i stedet holde fokus på 
det, forskningen viser har gode ef-
fekter. I ledelsen har vi været meget 
ind over LP-modellens implemente-
ring”. 

”Nu sætter vi fokus på, at alle de 
gode ting ikke forsvinder igen, men 
bliver en del af skolens DNA. Vi er 
simpelthen blevet bedre til at fast-
holde en tænkning med fokus på 
børnene: Det er børnene vi er her 
for. Det handler ikke om os som per-
sonale, hvad vi lige vil have, men 
det handler om at gøre det, der har 
mest værdi for børnene. Det betyder 
til gengæld, at lærerne og pædago-
gerne lykkes med flere ting, hvilket 
igen giver større mening til arbejdet. 

Det fokus skal gennemsyre skolens 
kultur, og det burde det gøre i hele 
landet”. 

Thomas Mahler mener, at lærer-
ne også må tænke sådan i forhold 
til de nye arbejdstidsregler. Selv om 
han ikke er glad for måden, tingene 
blev gennemført på, er der ikke no-
gen vej tilbage:

”Jeg kan blive træt af, at nogle 
bliver ved med at diskutere, om vi 
skal gøre vores arbejde på skolen eller 
ej. Den beslutning ER truffet. Jo 
mere vi holder den gryde i kog, desto 
mere mister vi fokus på det, vi er her 
for, nemlig sagen, børnene. Arbejds-
tidsreglerne kan vi ikke gøre noget 
ved, vi har rammerne, nu skal vi fylde 
dem ud bedst muligt. Om et par år 
kan det godt være, at vi skal se på, 
om noget bør blødes op igen. Lige nu 
skal vi fokusere på, at en hel del læ-
rere faktisk er glade for afgrænsnin-
gen af arbejdet. Den fortælling skal 
også frem i lyset. Mange lærere vil 
bare i gang med arbejdet. I øvrigt har 
Odense Kommune dispenseret fra 
kravet om fuld tilstedeværelse, her 
mens vi venter på at få kontormøbler 
til vores lærerarbejdspladser”.

Vi flytter os kun sammen
Ledelsen på Korup Skole lægger 
vægt på, at langt den største inve-
stering er i medarbejdernes kompe-
tenceudvikling og skal være bredt 
funderet i hele organisationen:

”Kompetenceudvikling virker 
bedst, hvis den er for hele skolen, 
og hvis ledelsen går forrest. Det er 
vigtigt, at vi alle udvikler det sam-
me sprog for det, vi vil. Hvis få 
medarbejdere er på kursus, går det 
ofte i vasken og får ingen mærkbar 
effekt for skolen. Et kursus kan se 
godt ud på papiret, men det er van-
skeligt at få ejerskab til et udvik-
lingsprojekt, medmindre alle har 
været med hele vejen. Og sådanne 
udviklingsprojekter skal vare flere 
år, aldrig bare i kort tid. Når et kon-
cept er rullet ud, skal det vedlige-
holdes. Den opgave er mindst lige 
så stor som selve implementerin-
gen. Det er heller ikke sikkert, at 
alle medarbejdere er lige begejstre-
de for et projekt, men så skal ledel-
sen gå foran og sige: Det er sådan 
vi gør det”. 
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”På vores skole udpeger vi tovholde-
re, som skal holde gryden i kog, og så 
sætter vi hele mødedage af i kalende-
ren mellem tovholderne og ledelsen, 
hvor vi taler om, hvordan vi bedst sikrer 
projektets videreførelse og udvikling. 
Vores fokus på teamsamarbejde over 
mange år gør, at det nu er væsentligt 
forbedret. Det oplever jeg som et scoop. 
Konkret virker det også på den måde, 
at teammedlemmerne kan være ”pro-
fessionelle” over for hinanden, så ”kri-
tik” ikke opleves som noget personligt, 
men som en anledning til udvikling og 
bedre pædagogisk praksis. I teamet 
kan vi altså tale om læreren som en 
rolle i undervisningen og diskutere, 
hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad 
der ikke er”. 

Thomas Mahler ser gerne, at udvik-
lingsprojekter også rækker ud over de 
enkelte skoler og bliver forankret i en 
hel kommune:

”Jeg mener godt, vi kan lade os in-
spirere af, hvad de laver i Fredericia 
Kommune for tiden”. Han fi nder en 
hjemmeside (lsp.aau.dk) og vender 
computeren mod mig. ”Her har man 
indledt et samarbejde med Aarhus Uni-
versitet, så forskningsdelen kan komme 
med. Så behøver den enkelte skole 
ikke selv at strikke et kompetencefor-
løb sammen. Med kommunalt baseret 
capacity building får vi større volumen, 
og chancerne for succes forbedres. Det 
går ganske vist imod traditionen om, at 
hver skole er forskellig og derfor også 
skal gøre tingene forskelligt. Det mener 
jeg ikke, vi behøver. Hvorfor skal vi alle 
opfi nde den dybe tallerken, hvis vi i 
kommunalt regi kan gøre det bedre. 
Men det kræver naturligvis, at skoler-
nes ledelser skal forpligte sig, og at le-
derne sidder med ved bordet i udviklin-
gen af projekterne”. 

Og så har han da også lige en ide til 
Skolelederforeningen, hvis den skal ud-
vikle sig:

”Skolelederforeningen repræsente-
rer en gruppe, som ikke bare ligner en 
klassisk fagforening. Foreningen skal 
ramme sine medlemmer forskelligt. Vi 
skal skabe netværk ud fra, hvad skole-
lederne brænder for, om det så er IT, 
inklusion eller kompetenceudvikling. 
Alle må være med i forhold til me-
ningsdannelsen, hvad er det faktisk vi 
gerne vil? Engagement i interessenet-
værk vil give mere fællesskab. Netvær-
kene kan både tænkes fysisk, men også 
gerne virtuelt. Vi må arbejde sammen 
ud fra den samme tanke, som vi gør 
her på skolen: Jeg kan ikke vide alt om 
alt, men sammen bliver vi klogere og 
kan gøre det bedre. En hovedbestyrelse 
kan heller ikke vide alt, men må træk-
ke mere på de enkelte lederes spids-
kompetencer”.

Frihed og masser af ansvar
Men selv om de større udviklingspro-
jekter helst skal være fælles, er det af-
gørende for Thomas Mahler at give den 
enkelte medarbejder udbredt frihed i 
arbejdet med børnene:

”Det er vigtig for mig, at den enkel-
te medarbejder oplever råderum, for 
det øger også følelsen af ansvar inden 
for det rum. Der skal være plads til at 
prøve ting af, uden at det er dikteret af 
mig, men til gengæld forventer jeg, at 
de tager ansvar over for egne tiltag. De 
er altid velkomne til at få sparring hos 
mig, men jeg er jo som leder ikke no-
get alvidende orakel. Men mange ud-
fordringer kræver løsninger, man fi nder 
i fællesskab. Jeg kan være med til at 
pege på realistiske løsninger. Medar-
bejderne har vænnet sig til, at jeg ikke 
bare udstikker en løsning. Vi er som 
ledere impliceret i alt for mange ting til 
at kunne vide alt det, der foregår. Men 
selv løsninger fundet i fællesskab kan 
vise sig ikke at være gode nok, og så 
skal vi alle være parate til at gå andre 
veje. Men råderum og ansvar betyder 

også, at jeg kan forvente, at en medar-
bejder ikke mener, at jeg skal opdage 
det straks, hvis et eller andet er ved at 
køre af sporet. De skal komme til mig i 
tide, så jeg kan hjælpe med at fi nde 
løsninger”. Han uddyber:

”I det private erhvervsliv har en le-
der ofte kun ansvaret for seks medar-
bejdere. Sådan er det fx, hvor min kone 
arbejder. Men i skoleverdenen kan man 
let have ansvaret for 20-30 medarbej-
dere. Jeg har selv 25 lige nu. Vi er vant 
til, at alle er lige på lærerværelset. Vi 
bryder os ikke meget om hierarkier. 
Men det betyder til gengæld, at jeg 
ikke altid kan være nærværende på læ-
rerværelset. Derfor ved jeg ikke altid, 
hvad der fylder meget på et givet tids-
punkt i hverdagen. Det er nødvendigt, 
at lærerne opsøger mig, hvis der er no-
get, der kræver sparring. Til gengæld 
skal jeg være tydelig om, at jeg kan 
være en kompetent sparringspartner, 
selv om jeg ikke selv har været tæt på 
den situation, jeg skal give sparring på. 
Jeg tror ikke, at jeg fra starten af, hvor 
jeg blev leder, var tydelig nok her. Jeg 
skal præcisere, at jeg både vil og kan 
sparre, selv om jeg ikke altid er tæt på 
den enkelte lærer”.

Jeg spørger, om han selv som mel-
lemleder har oplevet at få råderum, el-
ler om han nogle gange føler sig som 
lusen mellem de to negle; en skarp le-
der på den ene side og en fl ok medar-
bejdere på den anden?

”Nej, jeg har aldrig følt mig klemt. 
Det blev sådan, at jeg efter en måneds 
ansættelse pludselig var den mellemle-
der, der havde størst anciennitet, fordi 
der kom en anden ny efter mig, og en 
var som sagt fraværende i 1½ år. Der-
for fi k jeg et stort råderum lige fra star-
ten og tilsvarende ansvar. Men min le-
der var desuden altid åben for nye 
strategier og åben for sparring om alt. 
Vi var et team fra dag ét. Jeg oplevede 
en meget stejl læringskurve og kom 

»Vores fokus på teamsamarbejde gør, at det hele tiden bliver bedre. 
Det oplever jeg som en stor succes, også på måde, at teammedlemmerne 
kan være ”professionelle” over for hinanden, så ”kritik” nu opleves 
som en anledning til bedre pædagogisk praksis.«
{ Thomas Elm Mahler, afdelingsleder, Korup Skole, Odense NV }

moderne  
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hurtigt ind i arbejdet uden rigtig at 
være føl under nogen. Så nej, jeg har 
oplevet det som en fantastisk mulighed 
at få meget ansvar og har ikke følt mig 
klemt. Faktisk er det lettere at føle så-
dan engang imellem i forhold til de be-
slutninger, der kommer fra det politiske 
system”.

Havde jeg lige vidst…
Det må virkelig have været udfordrende 
på den måde at blive kastet ud i 1000 
ledelsesopgaver, og jeg spørger Thomas 
Mahler, om der var ting, han gerne ville 
have vidst, før han fik jobbet?

”Ja, at jeg de første fire år skulle 
komme til at administrere store bespa-
relser. Hvert eneste år har jeg skullet 
afskedige folk og flytte andre. Hvordan 
bliver man så opfattet som ny leder? 
Det er lettere at være leder i opgangsti-
der, hvor man kan ansætte i stedet for 
at skære og skære. Selv om presset 
udefra har hjulpet os til som ledere 
sammen med medarbejderne at tænke 
nyt og finde på brugbare løsninger, så 
har vi også følt os under konstant pres. 
Hvordan kan vi dog få hverdagen til at 
hænge sammen? Hvordan gør vi det 
bedst med de midler, vi nu har? Jeg 
ville måske ikke have ventet med at 
søge om jobbet, men jeg ville nok have 
forberedt mig anderledes. Det har vir-
kelig været hårdt for en personalegrup-
pe, hvor man kun har oplevet at vokse 
og vokse, pludseligt at skulle vænne 
sig til det modsatte, at blive skåret år 
for år”.

”Jeg har heldigvis ikke stået alene 
med de svære beslutninger. Ledelses-
gruppen har været fælles om at udpege 
hvem, der skulle afskediges, og hvor-
dan det skulle gøres. Men jeg har erfa-
ret, at der kan være meget stor forskel 
på, hvordan afskedigelser eller overflyt-
ninger opleves her fra kontoret og så 

»Vi vil gerne være et eksemplarisk ledelsesteam. 
Vi kan selvfølgelig ikke forvente, at skolens teams 
fungerer godt, medmindre vi selv får tingene til at 
lykkes.«
{ Thomas Elm Mahler, afdelingsleder, Korup Skole, Odense NV }

fra medarbejdernes side. Der har ikke 
været lige stor forståelse for alle vores 
dispositioner. Men det er et vilkår, man 
som leder må leve med. Beslutninger-
ne gør ekstra ondt, når selv meget 
kompetente pædagoger og lærere må 
ud af økonomiske årsager”. 

Men så spiller vi også fodbold
De mange ekstra arbejdstimer her de 
første år har naturligvis også presset 
familien:

”Når jeg arbejder så meget, kræver 
det ekstra fokus på familien, når jeg 
endelig er hjemme eller har ferie. Jeg 
har nu tre drenge. To af dem spiller 
fodbold, så de fleste weekender går 
med enten at heppe fra sidelinjen eller 
selv træne dem. Jeg er træner for den 
gruppe, som hedder U9, altså drenge 
på 8 år. Heldigvis har jeg en meget for-
stående kone. De sidste 1½ år har hun 
klaret langt de fleste opgaver derhjem-
me. I ferierne tager vi gerne til Østrig 
på vandreture. Drengene elsker det. Vi 
nyder den fantastiske natur og får 
snakket en masse sammen om alt mu-
ligt. Om vinteren tager vi på skiture, 
nogle gange 2 gange om året. Det er 
nærmest et storfamilieprojekt, hvor 
både mine og min kones forældre er 
med… og måske endnu flere”.

”Desværre får jeg ikke tid til at 
læse så meget, som jeg ville, men det 
bliver da til en biografi engang imel-
lem, og lige nu venter jeg på bind 3 i 
Ken Follets trilogi. Og så har jeg en 
vild drøm, men jeg mener, den er rea-
liserbar. Jeg har noget barsel til gode, 
jeg vil afvikle her til foråret. Så vil vi 
gerne rejse 3 eller 4 uger i Asien et 
eller andet sted. For mig handler det 
om at få en masse gode oplevelser 
med familien. Jeg har sat børn i ver-
den for også at være sammen med 
dem, så jeg synes, at det trods travl-

hed i det daglige kendetegner os, at vi 
sætter familielivet højt”. 

Thomas Mahler rejser sig fra bordet, 
og jeg pakker sammen. Klokken er 9 
om aftenen her på en dag, hvor der 
også har været forældresamtaler i lange 
baner. Hvis han skynder sig hjem, kan 
han måske lige nå at sige godnat til 
drengene…, nej, de sover nok allere-
de…, han må nøjes med konen. ”Det 
har været ekstra hårdt at komme i gang 
her efter sommerferien”, fortæller han. 
Han var på barsel de første 14 dage af 
skoleåret og har derfor skullet løbe van-
vittigt stærkt bagefter for at komme på 
omgangshøjde. Men han ligner en, der 
klarer det, selv om lysene brænder læn-
ge om aftenen. 

moderne mellemledelse  



  mest om skoleledelse 15

Vanerum

VANERUM SiS A/S
Lollandsvej 16 • 5500 Middelfart

www.vanerum-sis.dk • 64 41 04 90

vi ses på 

SkoLeLederneS ÅrSMøde.  

Mød oS pÅ StANd 38.

i3learnhub

Læs mere og meld dig til, det er gratis!
www.vanerum-sis.dk/i3learnhub

en ny generation software 
til fælles læring

VDK-SIS_ann205x285mm_Skoleledernes-Aarsmode_Plenum_0914-ver2.indd   1 22-09-2014   10:14:23



De kommer:
Bjarne Corydon

Nikolaj Moltke-Leth
Rasmus Alenkjær

Claus Hjortdal 
Sebastian Nybo
Anders Seneca

Christian Ørsted
Per Helge Sørensen

Martin Krasnik
Jørgen Mandrup

Christine Antorini
Anna Mee Allerslev

Anders Bondo Christensen
Henrik Dresbøl

Anette Prehn
... og en del flere

KOMMER DU?

143534_opslag_med oplægsholdere_2.indd   2 10/09/14   11.27



POLITISK DEBAT

MEDLEMSFEST

UDSTILLING
SPEAKERS CORNER

UNDERHOLDNING
OPLÆGSHOLDERE

I FORM TIL 
REFORM

SKOLELEDER-
FORENINGENS 
ÅRSMØDE

- to bevægende dage

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

København

Tilmelding til årsmødet foregår på www.skolelederne.org

HENT PROGRAM M.M
.

S
Ø

G
 EFTER “IFTR 2014” I A

PP S
TO

R
E

143534_opslag_med oplægsholdere_2.indd   3 10/09/14   11.27



  nummer 06 / oktober 201418

fradrag
På initiativ fra regeringen vil fradraget på faglige kon-
tingenter stige med det dobbelte – fra 3.000 til 6.000 kr.

Forslaget er dog endnu ikke vedtaget, men ventes i 

skrivende stund at blive det som en del af regeringens 

finanslovforslag.

Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, vil det  

f.eks. betyde en konkret skattelettelse på over 1000 kr. 

for almindelige medlemmer af Skolelederforeningen.

 Forskere fra Finland  har analyseret 3760 mænd 
og kvinders søvn i syv år. Her fandt man ud af, at 
de ansattes sygedage hænger sammen med deres 
søvnmønster. 

Personer, som ikke sover nok, er mere syge, end de 
der sover optimalt. Men bemærkelsesværdigt nok 
er de, der sover rigtig meget, også er mere syge end 
gennemsnittet. 

De ansatte, som tog flest sygedage, var dem, der 
sov 5 timer eller mindre, eller de der sov 10 timer 
eller mere. 

De kort- og langtidssovende mistede ifølge studiet en 
uges dages arbejde i forhold end de ’optimale sovere’, 
som får syv eller otte timers søvn.

SLEEPER

MANDAG
Efter månen, oldnordisk: 

manadagr, latin: dies 
lunae (månens dag), som 

genfindes i en række 
romansk talende landes ord 
for dagen, fx fransk: lundi…

mellemspil

Vejledning
Med EUD-reformen er der sket ændringer 
i vejledningsloven, som har konsekvenser 
for folkeskolerne og skoleledelsen.

Ændringerne betyder bl.a. at:

›  Vurdering af uddannelsesparathed  
skal nu ske fra 8. klasse. 

›  Skolelederen har ansvaret for, at  
elevens standpunktskarakterer i 8.  
klasse indberettes til optagelse.dk  
inden 1. december i skoleåret.

›  Individuel vejledning forbeholdes  
ikke-uddannelsesparate elever. 
Alle elever skal modtage kollektiv  
vejledning.

›  Introduktionskurser til ungdoms-
uddannelserne genindføres. 

›  Skolens leder skal sørge for, at alle  
elever i 8. klasse tilmeldes og deltager  
i introduktionskurser.

Læs mere om ændringerne på uvm.dk
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 NYE BØGER MED INSPIRATION TIL DIN PRAKSIS

PSYKOLOGI

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

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

LÆS 
MERE PÅ 
DPF.DK 

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby Jensen

Elevbog 99 kr.
Lærervejledning 399 kr.

Af Annette Møller Nielsen og 
Gun Iversen

Elevbog 447,50 kr.
Lærermanual inkl. 
aktivitetsmappe 997,50 kr.

 STAV UNG
Et nyt systematisk materiale om ret-
stavning, grammatik og kommatering. 
Der arbejdes med målbeskrivelser og 
autentiske tekster, og mange opgaver 
er selvkontrollerende. Materialet byg-
ger bro mellem grundskolens og ung-
domsuddannelsernes undervisning. 

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

 AKTØREN
Nyt undervisningsprogram til udvik-
ling af elevens evne til at håndtere 
følelser og løse problemer i skolen. 
Materialet er særligt egnet til elever 
med en autismespektrumforstyrrelse 
eller lignende sociale vanskeligheder 
som fx ADHD.
 
Spændende og morsomme gruppe-
aktiviteter som rollespil, quiz, konkur-
rencer m.m. sørger for, at eleven kan 
anvende sine nye færdigheder i sam-
spil med sine klassekammerater.
 
Materialet består af en arbejdsbog til 
eleven med en række aktivitetsmate-
rialer og en lærermanual med vejled-
ning til hver lektion.
 

Af Frank J. Barrett

Viser hvordan den improvisatoriske ’jazz-
mentalitet’ er væsentlig for et effektivt 
lederskab.

Af Barbara Kellerman

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

Af Robert E. Kaplan og Robert B. Kaiser 

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

Af Peter Büchner Hede

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

Af Cecilie Cornett og Klaus Bakdal

Grundbog i professionelle samtaler til 
dig, der vil skabe virksomme og smi-
dige professionelle samtaler.

299 kr.299 kr.299 kr.

199 kr. 329 kr.

Af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup

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

259 kr.

AF 
FORFATTERNE 
BAG KLASSE-

LEDELSE 
I PRAKSIS

NYE UNDERVISNINGSMATERIALER
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luft under    { tekst: Michael Diepeveen / foto: Annemette Welling }

 L ænge har man villet gøre 
op med de synsninger, 
der kendetegner pædago-
gik og undervisning. Den 
tavse viden har skullet på 
bordet, grisen vejes og… 

men det er sværere end som så. Kom-
pleksiteten er stor, og et utal af pludse-
lige hændelser forstyrrer kontinuiteten 
og masterplanerne. 

Ja, for kun et par år siden blev en 

Ministeriets læringskonsulenter er i fuld gang med at sparre med lærere, pædagoger og ledere på 

landets skoler for bl.a. at få skabt en øget systematik i arbejdet, få sat klare mål og nå dem!

af skoleledernes vigtigste kompeten-
cer i et CBS-studie1 identificeret som: 
Brandslukning. På den anden side 
giver ny forsknings- og vidensbaseret 
viden om læring, ledelse og organise-
ring af arbejdet hele tiden fastere 
grund under fødderne. Hattie og Ro-
binson for at nævne de måske vigtig-
ste, men også dansk forskning. 

Samtidig er de politiske krav om, at 
Danmark skal have en stærk og konkur-

rencedygtig skole øget. Elevernes 10-åri-
ge skolegang SKAL føre til bedre resul-
tater. Flere skal lære mere, og alle skal 
med. Det er vigtige elementer i den nye 
reform, som åbner for nye veje at gå, 
men som også lægger op til, at der skal 
stilles tydeligere mål for arbejdet, og at 
man når derhen.

Her Majesty’s consultants
Den reform- og kulturforandringstid, sko-

  At føle  
og at måle
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len er i, hvor skoledagen skrues 
sammen på en ny måde, og hvor 
den tidligere så nøje regulering af 
lærernes arbejdstid er pist borte, 
giver på én gang en energi og en 
masse udfordringer. Det ved de, 
der til dagligt har med det at gøre, 
alt om. 

Men det blev også til en vis 
grad forudset for et år siden, da 
reformen blev vedtaget. Her var 
der i forligskredsen enighed om 
at afsætte en hel milliard til kom-
petenceudvikling på skolerne, 
hvilket bl.a. betød, at der i UVM’s 
regi blev oprettet et nyt nationalt 
korps af læringskonsulenter.

I det moment fik Skoleleder-
foreningen ved en ihærdig indsats 
øremærket 60 mio. kr. til uddan-
nelse af forvaltninger og skole-
ledere – eller rettere sagt ikke til 
uddannelse, da foreningen pege-
de på, at midlerne kunne gøre 
mere fyldest som praksisnære for-
løb tæt på skolens nye virkelighed 
og ikke blot ved at sende folk på 
skolebænken. Noget Antorini lyt-
tede til. 

”Skolelederne står med en 
kæmpe opgave og proces, hvor de 
kan få stor glæde af at få vejled-
ning og sparring hos læringskon-
sulenterne. Det gælder i selve for-
andringsfasen, og på længere sigt 
når indholdet rodfæstes i skoler-
nes praksis”, siger næstformand i 
Skolelederforeningen Jørgen 
Mandrup.

Sidste vinter blev det nye kon-
sulentkorps ansat og er nu, hvor 
reformen er i kraft, kommet i om-
drejninger. For tiden er der vej-
ledningsforløb i gang for 28 kom-
muner og syv enkeltskoler. Der er 
ca. 80 UVM-konsulenter på sa-
gerne, hvor langt de fleste er ud-
gående. En af dem er Preben Sø-
rensen Stadsgaard. Han har 

baggrund som skoleleder i Aarhus 
Kommune i 12 år og er frikøbt fra 
skolen i foreløbigt et år. 

Ud fra ansøgningerne fra sko-
ler og/eller kommuners skolevæ-
sener indgår ministeriet en samar-
bejdsaftale – typisk på baggrund 
af, at konsulenterne drøfter med 
ledelserne og forvaltningerne, 
hvad man ønsker at arbejde med 
og udvikle sig på, og hvad der 
skal sættes skarpt på.

Reformen og det, den indebæ-
rer, er helt centralt, men hvad er 
det læringskonsulenterne, hvor 
nogle har særlig fokus på ledelse, 
tilbyder skoleledelserne?

”Vi bistår ledelsen med at indfri 
de overordnede mål med reformen. 
Det handler om ledelse og målsty-
ring og om ledelse og forandring. Vi 
prøver at glide ind i skolernes og 
kommunernes virkelighed, som de 
står i nu – og at afdække, hvad er 
det man gerne vil, og så er vi facili-
tatorer for den proces”, siger Pre-
ben Stadsgaard.

”Vi bærer også viden ind fra 
ministeriet. Vi har et ressour-
cecenter, som opsamler viden og 
forskning på områder, og samtidig 
kan vi bringe viden tilbage til mi-
nisteriet – om hvad der virker der-
ude, når det fx gælder elevernes 
læring. Så kobler vi det med, om 
der er viden, der understøtter det-
te, og ellers kunne det måske 
være godt at undersøge det”.

 I ministeriet er man godt klar 
over, at der samtidig med reform-
starten er sket en stor omvæltning 
af arbejdet for lærere og pædago-
ger. Men det er ikke indgangsvink-
len. 

”Vi konsulenter forholder os til 
den virkelighed, man står i, og en 
af de ting, der er vigtigt, er, at 
medarbejdere og ledelse kan ar-
bejde sammen. Derfor arbejder vi 

»Vi skal arbejde systematisk med hver enkelt elevs 
progression og læring. Det er det, der på spil. Ikke 
mindst for os i ledelsen. Vi skal have styrket vores 
pædagogiske ledelse.«
{ Lise Brønnum, skoleleder, Tylstrup Skole }

fakta

Læringskonsulenterne

Undervisningsministeriets lærings-
konsulenter er erfarne lærere, pæda-
goger og skoleledere, som giver spar-
ring, inspiration og viden om, hvordan 
kommuner og skoler kan arbejde for at 
forbedre elevernes trivsel og faglige 
resultater - og om hvordan undervis-
ningen i folkeskolen kan blive løftet.

Et vejledningsforløb med læringskon-
sulenterne varer et skoleår, hvor kon-
sulenterne understøtter kommunen 
eller skolen i at analysere sin nuvæ-
rende situation, vigtigste udviklingspo-
tentialer og behov. 

På baggrund af analysen opstiller 
kommunen eller skolen klare mål for 
deres lokale udviklingsprojekt. Der skal 
arbejdes hen imod dette mål - både i 
løbet af det etårige vejledningsforløb 
og i kommunen og skolernes videre 
forandrings- og udviklingsproces.

Det er et væsentligt mål for lærings-
konsulenterne, at samarbejdet med 
de udvalgte kommuner og skoler kan 
lede til reelle forandringer, som gør en 
forskel for elevernes læring og som har 
positiv effekt for skoleledere, lærere og 
pædagogers daglige praksis.

Læringskonsulenterne samarbejder 
med ministeriets ’Ressourcecenter for 
Folkeskolen’, der i samarbejde med kon-
sulenterne skal medvirke til at skabe og 
sprede gode metoder og værktøjer.

Læs mere på www.uvm.dk >
læringskonsulenterne
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også som læringskonsulenter tæt sam-
men, uanset om vi har lærer-, pæda-
gog- eller ledelsesbaggrund. Vi indgår 
også i kompetencegrupper i ministeri-
et, hvor vi prøver at udvikle på alt fra 
enkelte fag til forandringsledelse”. 

Undersøgende og afklarende 
Preben Stadsgaard er selv i gang med 
fi re vejledningsforløb med fokus på le-
delse. Tre på skoler og et med en kom-
mune, hvor der er tre skoler med. Han 
fortæller, at der er to absolut topscore-
re i ansøgningerne om konsulentbi-
stand, ministeriet har fået, nemlig ’un-
dervisningens udvikling’ og ’skoleledelse 
og målstyring’. Ser han nogen mønstre 
her nu et par måneder henne i reformen?

”Der er meget drift og tilpasning af 
drift, det er svært at få planlagt og re-
aliseret, så hurtigt som man nok kun-
ne ønske sig. Ikke at der er mangel på 
vilje, men det tager tid at ændre pæ-
dagogisk kultur og tænkning.  Og der-
for går vi konsulenter – synes jeg – yd-
mygt til opgaven. Vi er jo selv praktikere 
og ved godt, hvordan det er at stå ude 
på en skole som ledere og medarbej-
dere”.

”Lige nu prøver vi at bibeholde den 
undersøgende dimension. Så vi konsu-
lenter har også en rolle som fortolkere af 
reformen, for at gøre den mere håndtér-
bar”, siger han.

Selv om man kunne tro det, oplever 
Preben Stadsgaard ikke, at der er van-
skeligheder i form af modstand mod 
det nye, blandt fx dele af personalet 
eller i forældregruppen. 

”Det er snarere usikkerhed, jeg hører 
om. Er man på rette vej, vil det hele 
komme til at fungere? Derfor er vores 
vejledningsforløb også iblandt meget 
konkrete, idet vi giver folk opgaver med 
hjem, hvor de skal undersøge nogle ud-
fordringer til bunds, eller hvor vi i mini-
steriet får skabt fuldstændig klarhed 
over, hvad man fx kan og må. Den stør-
ste fare er faktisk ikke at gøre noget…”.

”Er man bange for at overskride 
grænser, står man stille. Vores dialog 
med ledelserne handler fx om, hvor-
dan man har tænkt sig at komme tæt-
tere på, hvordan lærerne går fra at le-
vere et glimrende stykke undervisning 
til at have fokus på: lærer eleverne 
noget?  Eller hvordan relationerne til 
forældre og forvaltning kædes sam-
men med skole ledelsen på en god 
måde?”.

Bevidstheden om, at man ikke kan 
gøre det her alene – at man ikke får 
skabt den nye skole som enkeltlærer 
eller enkeltleder, og heller ikke, uden 
at forældrene, forvaltning og politikere 
på en eller anden måde er inddraget, 
er utrolig vigtig, pointerer konsulenten. 
Han er faktisk imponeret over, hvor 

godt det så egentlig går, som det ople-
ves generelt.

”Jeg var for nylig sammen med en 
virksomhedsleder, der sagde, at hvis 
hans virksomhed skulle omlægge sin 
produktion og samtidig ændre medar-
bejdernes arbejdstid og vilkår, så ville 
det aldrig ske på samme tid. Men det 
står skolerne i, og jeg synes, at det er 
fl ot, når jeg langt mest ser undersøgen-
de, ærekære folk, der gerne vil lykkes 
med deres arbejde”.

Ledelse møder konsulent
Køkkenet laver frokost, der er lavlofte-
de stuer og stråtækt idyl. Men ledelses-
temaet på Tylstrup Skole nord for Aal-
borg er ikke taget på den nærliggende 
kro for at bare at hygge sig. Det er for 
at få skolens dagligdag lidt på afstand 
og sammen at få kvalifi ceret skolens 
ledelse. Altså sig selv: Til at indtage 
nyt ledelsesrum ved bl.a. at lede tæt-
tere på undervisningen og lede i en tid 
uden de gamle arbejdstidsregler.

Teamets arbejde og samarbejde, 
udviklingen af den indbyrdes feedback-
kultur, ja snarere feedforward er i fo-
kus, for der er rigtig meget, der skal 
samles op og holdes skik på her ved 
reformstarten. I sidste ende handler 
det om at forandre børnenes hverdag 
på den 180 børn store skole inkl. bør-
nehave. Men i første instans handler 

»Vi oplever, at man på skolerne er undersøgende 
over for det nye. Og at de samtidig gerne vil have 
tingene til at fungere og lykkes. Der er samlet set 
en god begyndelse.«
{ Preben Søren Stadsgaard, læringskonsulent, Undervisningsministeriet }

»Det man gør, baseres jo mest på det man ser og 
oplever. Så hvis vi skal have opbygget en mere 
refleksiv og bevidst kultur, må vi stille en syste-
matik til rådighed.«
{ Signe Elgaard, DUS-leder, Tylstrup Skole }



det som ledelse om at både gå foran 
og støtte det pædagogiske personale.

Ledelsesteamet, der består af 
skole leder Lise Brønnum, viceskole-
leder Mark Steensen og DUS-leder 
Signe Elgaard, starter ud et par timer 
med Preben Stadsgaard, som de har 
fået tilknyttet som sparringsparter og 
vejleder i et aftalt forløb på et år. Om-
drejningspunktet er den videre imple-
mentering og realisering af skolerefor-
men, men også inklusionsopgaven 
m.m. presser sig på.

 ”Vi er heldigvis allerede godt i 
vej”, fortæller skoleleder Lise Hyldig 
Brønnum. Vi arbejder med de nye 
Fælles Mål, vi arbejder med fl eksible 
skemaer og har nogle dygtige, motive-
rede medarbejdere, der virkelig vil det 
nye.  Så det er godt, men et spørgs-
mål er det fx, om det er nok at ville, 
man skal jo også kunne? Og det inde-
bærer pt. at få lavet et forløb med læ-
ringssamtaler for og udvikling af alle 
ansatte.

Her kan ledelsen og medarbejderne 
sammen arbejde med den kompeten-
ceudviklingsindsats, som er igangsat 
for hele i Aalborg kommunes skolevæ-
sen under titlen ”Læringssamtale – 
kilden til øget læring og trivsel”. Men 
alligevel kan det være svært bare at 
fi nde ud af, hvor man skal gribe og 
gøre. Og det er bl.a. det dialogen med 
Preben Stadsgaard handler om.

”Vi skal få skabt en systematik i 
vores fælles måde at følge op på læ-
rernes undervisning. Det skal vi op-
bygge en struktur omkring i ledelsen, 
hvor vi fordeler vores kapacitet, men 
samtidig står sammen og har et fælles 
sprog. Vi skal også fi nde måder at 
måle og dokumentere progressionerne 
i elevernes læring på. Og endelig må-
der, så dialogen med personalet bliver 
positiv”, fortæller ledelsesteamet.

Man må starte et sted
Her på dette første møde er der ikke 
endegyldige svar på alle de mange 
spørgsmål. Men for at komme videre 
som ledelsesteam handler det bl.a. 
om at starte et sted, og sætte af der-
fra sammen.

”Det er som at skulle ind i et hus 
med fl ere indgange”, fortæller Preben 
Stadsgaard, hvor man må vælge, hvil-
ken dør man vil bruge – uden at de 
andre døre forsvinder”. Det handler 
om at prioritere og konkretisere. Og 
fra den billedlige indgang bevæger le-
delsesteamet og UVM-konsulenten sig 
ind i ’huset’ og går sammen rundt i 
adskillige rum, der viser at være. 

Et af dem indeholder konkrete mål 
for elevernes læring. Et andet rum kon-
krete delmål. Et tredje indeholder tegn, 
der kan markere elevernes progression. 
Et fjerde rummer noget om, hvad kvali-
tet egentlig betyder, og hvor viden og 
teori kommer ind. Et femte har noget 
om forventninger til hinanden og til sig 
selv. Og et af de helt store værelser er 
fyldt op af kommunikation…

For hvordan kommer man under 
huden på det pædagogiske persona-
le, så de ikke alene føler, men erken-
der og forstår, at en ny måde at gribe 
arbejdet an på, hvor de i højere grad 

sætter mål og dokumenterer det, de 
gør, giver mening? Hvordan operatio-
naliserer man følelser og får sat mere 
præcise ord på det, der sker, hvordan 
få skabt et større fokus på output, på 
læring frem for undervisning?

I den kommende periode fortsæt -
ter Tystrup skoles ledelse og Preben 
Stadsgaard møderne, og man går me-
todisk til værks: Der skal hurtigt op-
stilles klare mål og handleplaner, der 
skal materialisere sig en systematik 
vedrørende det ovennævnte, der skal 
samles data ind, og der vil hele tiden 
blive gjort status ved ’ærlig snak’, 
men også ved analyse, interviews og 
direkte opfølgning ved konsulenten. 

Preben Stadsgård siger det sådan: 
”Bliver man bedre til at måle, kan man 
også bedre sige, at man nåede målet”, 
og ledelsen skal kunne fremlægge en 
systematisk plan med mål, delmål, 
tjekpunkter, en ny måde at organisere 
sig på og føre dialog – og kunne invol-
vere medarbejderne. Så alle kender 
planerne og følger retningen. 

Note
1. Helene Ratner: Skolelederen gennem ild og vand: 
Når strategi og brandslukning mødes, CBS 2010.

»Ledelsen, medarbejderne og elever imellem skal 
kunne have klarere forventninger til os selv og 
hinanden, vi skal sætte mål og forpligte hinanden 
på at nå dem.«
{ Mark Steensen, viceskoleleder, Tylstrup Skole }

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

GØR DET NU!
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 KL’s blad  Danske Kommuner gør i et af 
de seneste numre status over de første 
uger med skolereformen, hvor bl.a. Claus 
Hjortdal har et indlæg.

Det er Skolelederforeningens formands 
vurdering, at starten på reformen mange 
steder er forløbet meget bedre end det bil-
lede, som der har været tegnet i medierne. 

Men han peger samtidig på, at der i 
kommunerne og på skolerne arbejdes me-
get hårdt på, at tingene lykkes. Og at det 
er vigtigt med kontinuitet i ledelseskæden.

”Forvaltningens største rolle skal være 
at støtte skolerne i at nå reformens mål. De 
skal have tillid til ledelserne og samtidig 
være tæt på, så vi sammen kan fastholde 
skolernes udvikling”. 

”Det handler bl.a. om at sikre den af-
bureaukratisering, der skal til, så vi som 
ledere kan frigøres til opfølgning på un-
dervisningen. Og sikre den vigtige kapaci-
tetsopbygning og kompetenceudvikling 
blandt ledere og medarbejdere”, siger 
Claus Hjortdal. 

Skolelederforeningen og BKF har for 
nylig sendt et brev ud til begge foreningers 
medlemmer om samme emne.

Er der en Bobby Fischer derude?

189 skoler og 25.086 elever deltog ved 
Skolernes Skakdag 2014, der arrangeres 
af lokale skoler og Dansk Skoleskak.

Flere skoler bruger Skolernes Skakdag til 
læringsarbejde, hvor lærere og pædago-
ger kan arbejde tæt sammen. Alle kan de 
se sig selv i skakken, der via både leg og 
læring træner eleverne I at holde fokus, 
koncentration og tænke fremad”.

Der er kapacitet til 200 skoler ved Sko-
lernes Skakdag 2015, og tilmeldingerne 
strømmer ind fra hele landet. Er I til-
meldt? 

Se www.skolernesskakdag.dk

TIRSDAG
Efter den nordiske gud 

Tyr, oldnordisk: tyrsdagr, 
engelsk: tuesday, tysk: 

dienstag og svarende til 
romernes gud Mars, 
jf fx fransk mardi…

mellemspil

SK    K 

OPTI
MIS
ME

2015

Ømhed
Ca. en femtedel af alle seksuelle over-
greb mod børn bliver begået af kvinder, 
viser internationale undersøgelser. 

Kilde: Red Barnet 
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Internationalt topakkrediteret. 
Den eneste i Danmark.

NUL FEJL INNOVATION

Hvordan sikrer du som leder innovation i den offentlige sektor, når 

der i praksis er et krav om nul fejl i fx offentlig sagsbehandling? Hvor 

går grænsen mellem kalkulerede fejl i forbindelse med innovation og 

for mange fejl? Er det en balance, du kan regne ud? Eller må du bare 

tage springet?

MPA giver dig en strategisk forståelse, som gør dig i stand til bedre 

at kunne handle i den komplekse virkelighed, du som offentlig leder 

oplever i din hverdag. Med nogle af landets mest specialiserede forskere 

og undervisere i spidsen uddanner MPA-uddannelsen ledere til den 

offentlige sektor. Til gavn for deres karrierer – og i sidste ende til 

gavn for samfundet.

Din ambition. Samfundets fremtid.

Tag en Master of 
Public Administration 
– og få flere perspektiver på ledelse

Kom til informationsmøde
23. oktober 2014
 Kl. 16.30-18.30

Tilmeld dig på mpa.dk
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 Pensionerede ledere  kan i henhold til Skolelederfor-
eningens vedtægters § 4 vælge at blive i foreningen som 
en del af den lokale pensionistgruppe.

Hvis og såfremt dette tilbud etableres lokalt, koster 
medlemskab af pensionistafdelingen 125 kr./md. 

Inkluderet i prisen er foreningens blad Plenum samt 
Folkeskolen. Derudover bevarer man de fordele, man havde 
som aktivt medlem, fx frivillig gruppelivsordning, Forbrugs-
foreningen, adgang til leje af DLF’s sommerhuse etc. 

Derudover forhåbentlig en masse arrangementer og 
hyggeligt kollegialt samvær.

Se mere om, hvordan der etableres en lokal pensio-
nistgruppe på hjemmesiden.

Alt taler for at fremme trivslen i skolen, så det er på høje 
tid, at trivslen sættes i system, måles, kontrolleres, udvik-
les og forbedres. Og fra dette skoleår er folkeskolerne for-
pligtet til at måle børnenes trivsel ved at spørge eleverne 
selv om deres oplevelser af at gå og være i skolen.

Men kan trivsel måles? JA, i hvert fald har Dansk 
Center for Undervisningsmiljø, DCUM, i snart 10 år 
tilbudt skolerne værktøjet ’Termometeret’ til måling af 
elevernes trivsel. 

Læs mere på www.dcum.dk

De norske lærere og kommuner dropper i 
denne omgang at indføre en ny arbejds-
tidsaftale. Eller snarere ikke – som i Dan-
mark – at droppe den, der er.

Det norske KL (KS, Kommunernes 
Sentralstyre) og den norske lærerfor-
ening (Utdanningsforbundet) er blevet 
enige om at forlænge den aftale, som 

gælder i dag. 
Dermed er den norske lærerkonflikt 

slut, uden der er indført en ny arbejdstids-
aftale.

I første omgang var de to parter enige 
om en aftale, der lignede den, som er ind-
gået i Aarhus. Den betød, at lærerne frem-
over skulle være på skolen i 35 timer om 
ugen på skoleårets 200 dage plus yderli-
gere 10 dage. Hver lærer får desuden en 
pulje på 215 timer årligt til opgaver, der 
ikke er skemalagt.

Men den blev altså stemt ned af lærer-
ne, der gik i strejke, og over 100.000 ele-
ver på mere end 200 skoler har været be-
rørt af strejken i Norge.

Kilde: utdanningsforbundet.no

ONSDAG
Efter den nordiske gud 

Odin, jf. oldnordisk 
óðinsdagr, svarende 

til romernes Merkur, jf. 
onsdag på fransk: mercredi, 

italiensk: mercoledì…

mellemspil

trivsel

NORGE

OTIUM
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   NY 
FOLKESKOLELOV 
         I PRAKSIS

{ tekst: Jan Kaare / foto: Lars Holm }   ledelsesteam taler lige ud

(Aftale om folkeskolereform)

Ro i klassen, gode kammeratskaber, en god ledelse af klasserummet 

og et godt skolemiljø er en forudsætning for, at eleverne har lyst 

og muligheder for at lære. Samtidig er det en forudsætning for, at 

lærerne har ro til at kunne lære fra sig.



Der er rigtigt mange ting at tage fat på, 
når en skole skal leve op til folkeskole-
reformen, men på Brårup Skole i Skive 
behøver man ikke gøre sig nye, store an-
strengelser på området, der ifølge skole-
leder Jette Præstholm er det afgørende 
fundament for skolen

”Vi har i flere år og med særlig fokus 
siden 2011 arbejdet med klasserumsle-
delse. Det vil vi også gøre fremover,” 
siger Jette Præstholm. ”Målrettet un-
dervisning og et godt undervisningsmiljø 
er forudsætningen for at kunne leve op 
til de andre elementer i reformen og for 
i det hele taget at skabe en god skole”.

Ro og orden kommer som regel på 
dagsordenen efter en periode med mangel 
på samme, men sådan er det ifølge sko-
lens ledere ikke i det aktuelle tilfælde. 
Man valgte at sætte klasserumsledelse på 
dagsordenen for at tage højde for, at sko-
len i kraft af øget inklusion fik og vil få 
flere elever med forskellige diagnoser.

ARGUMENTATION

LEDELSEN SKAL INDOVER
På Brårup Skole har der i flere år været fokus på klasserumsledelse, men selvom man er kommet 
langt, skal skolens ledelse være parat til at bakke lærerne op og møde helt konkrete udfordringer.  

”Vi har i mange år haft en special-
klasserække, og vi får flere elever, der 
kun kan koncentrere sig kort tid ad gan-
gen, og hvor der er støj og uro. Det kan 
man lige så godt tage højde for og fra be-
gyndelsen finde ud af, hvordan det skal 
tackles. Vi har valgt at gøre det til en op-
gave, som løftes i fællesskab, og hvor vi 
som ledelse er stærkt involveret hele ve-
jen. Det kan betyde, at jeg, sådan som 
det lige er sket, går ind og hjælper helt 
konkret, når et barn ikke kan sidde stil-
le”, siger Jette Præstholm. 

Kende kompetencer
Hvis der en dag bliver skrevet en hånd-
bog for god ledelsesskik, kommer der 
næppe til at stå, at den øverste leder 
skal blande sig i detaljer, men det ret-
ter man sig ikke efter på Brårup Skole. 

”I ledelsesteamet er vi gode til at 
finde løsninger, der passer til den en-
kelte situation, fordi vi kender hinan-

dens kompetencer. Det kan betyde, at 
Jette tager sig af en bestemt elev eller 
går ind i en konkret situation, selvom vi 
har opdelt trinnene imellem os”, siger 
administrativ leder, Mogens Bruun.

Det kan være svært at have kendskab 
til hver enkelt elev. Ledelsesopgaven er 
derfor ifølge Mogens Bruun primært at 
rådgive lærere, der henvender sig med en 
aktuel udfordring, og måske finde en løs-
ning, der omfatter AKT-lærerne, skolens 
fire assistenter eller PPR.

Afdelingsleder Zenia Bækby mener 
også, at det er ambitiøst, hvis ledelsen 
skal have kendskab til den enkelte elev og 
den enkelte klasses udfordring, men det er 
vejen frem, når det gælder om at skabe de 
bedste betingelser for klasserumsledelse.

”Dermed kan vi stille de rigtige red-
skaber til rådighed for læreren, så det 
bliver opfattet, som om der bliver hand-
let i stedet for bare at holde en masse 
møder”, siger hun.

»Det er afgørende for at skabe et godt undervis-
ningsmiljø, at ledelsen bakker op hele tiden. Vi har 
den holdning, at hvis lærerne har et problem eller 
står med en udfordring, så skal vi som ledere være 
tilgængelige.«
{ Zenia Bækby, afdelingsleder, Brårup Skole }

»Den nye lov vedrørende arbejdstiden betyder, at 
vi kan få en bedre kommunikation med lærerne om 
blandt andet klasserumsledelse. De er tilstede på 
skolen i længere tid, og det bliver nemmere at mødes. 
Dermed kan der komme endnu mere opmærksomhed 
på klasserumsledelse.«
{ Mogens Bruun, administrativ leder, Brårup Skole }

ledelsesteam
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PROCES

ASSISTENTER SKAL DER TIL
Vejen til god klasseledelse og et godt undervisningsmiljø har på Brårup Skole haft flere spor, blandt 
andet at ansætte fire medarbejdere med forældreevne…

Brårup Skole arbejder også med cooperative learning, der 
strukturerer undervisningen og gør eleverne mere aktive. 
Metoden blev taget i brug i 2011 og er fortsat helt central 
i skolens pædagogik.

For at få alle til at bruge cooperative learning blev der i 
første omgang holdt to kurser over to dage. Imellem kur-
serne løste lærerne i deres team en række praktiske opga-
ver, der skulle gøre dem fortrolige med praksis.

De gik blandt andet ud på at finde frem til, hvornår man 
som lærer bliver udfordret af eleverne, og at prøve de til-
gængelige redskaber af. De gik også ud på at vurdere, hvor-
dan hver enkelt elev er inkluderet fagligt, socialt og fysisk.

”Opgaverne har givet lærerne erfaringer med redskaber 
til at undgå uro, både i timens start, og når eleverne skif-
ter aktivitet”, fortæller skoleleder Jette Præstholm. ”For 
eksempel kan et stopur vise, hvor lang tid eleverne skal 
arbejde med staveord, og de lærer at spørge en klasse-
kammerat før læreren. Det er med til at skabe ro”. 

I samme forbindelse fandt ledelsen frem til de lærere, 
der er særligt dygtige til at skabe struktur om undervisnin-
gen. De blev brugt til at inspirere og hjælpe deres kolleger.

Erfaringerne fra det første år har ført til, at skolen hvert 
år afsætter 20 timer af hver lærers arbejdstid til fælles ef-
teruddannelse. Fælles inspiration er afsættet til at teamet 
kan løfte de forskellige opgaver.  

Dejlige assistenter
For at understøtte lærernes arbejde med klasserumsledelse 
har skolens ledelse ansat fire undervisningsassistenter, der 
alle er kvalificerede i kraft af deres forældreevne. Med andre 
ord er det erfarne voksne, der er gode til at tale med børn. 

”Flere voksne i klassen er en kæmpefordel, fordi mange 
elever har brug for nogen, der gider at lytte til dem og bakke 
dem op, så de kan bygge på deres små succeser. Havde vi 
økonomi til det, skulle der være en assistent på hver 
årgang”, siger Jette Præstholm.   

Ledelsen på Brårup Skole har også oprettet ’Pusterum-
met’, hvor der er tilknyttet to AKT-lærere. Her kan elever 
med behov for ekstra voksenkontakt få en snak.

AKT-lærerne er også ude i klasserne, så de kan observe-
re samspillet mellem lærer og elev og finde ud af, hvad der 
sker mellem eleverne indbyrdes. Det har stor betydning for 
undervisningsmiljøet, at relationerne er gode.

Skolens ledelse sætter også sig selv i spil, hvis lærerne 
har bruge for det, og den er hele tiden opmærksom på, at 
lærerne skal have mod og lyst til at tale om det, der ikke 
fungerer.

På den måde er der hele tiden fokus på klasserumsle-
delse, og resultatet udebliver ikke.

Det er lykkedes generelt at skabe mere ro, og det kan 
ifølge skolens ledelse dokumenteres, at eleverne klarer sig 
bedre fagligt i læsning, og at de ældste elever klarer sig 
bedre i afgangsprøverne. Begge dele kan også hænge sam-
men med andre indsatser, men på Brårup Skole er man 
ikke i tvivl om, at ændringerne i undervisningsmiljøet spil-
ler en vigtig rolle.

taler lige ud

Et musikalsk arrangement, hvor oplæg, sang og 
 refleksioner involverer alle i forandringens  
udfordringer under temaerne:

• Følelser og reaktioner under forandringer
• Motivation af ledere og fagprofessionelle
• Samarbejde og samspil i ledelse og teams
• Opnåelse af ekstraordinære resultater 

Skab en anderledes ramme omkring vigtige  
drøftelser på et leder seminar, en medarbejderdag  
eller ved opstart af et forandringsforløb.

Medvirkende:

• Lars Peter Nielsen – ledelseskonsulent
• Merete Laursen – mezzosopran 
• Kamilla Sørensen – koncertpianist

Transition og Lederskab
– ledelse i forandringstider

Kontakt: reflex@pc.dk
www.frirum-til-ledelse.dk/inspiration
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artikel   { tekst: xxxxxxxxxxxxxx / foto: xxxxxxxxxxxxx }

Ledelsen på Brårup Skole er meget en-
gageret i de faktorer, der skaber et godt 
undervisningsmiljø og i selv at spille 
med, når dagligdagen skal fungere 
bedst muligt for den enkelte elev.

Alligevel bruger skoleleder Jette 
Præstholm en del tid uden for skolen. 
Hun er med i det otte mand store ud-
valg, som står for at fordele den milli-
ard kroner, som folkeskolen er blevet 
tildelt af A.P. Møller-fonden, hun tager 

POLITIK

INSPIRATIONEN SKAL  
HENTES ANDRE STEDER

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

»Før hed det klasselæreren som koordinator, nu 
hedder det klasserumsledelse. Uanset betegnelsen 
er området helt fundamentalt. Derfor må man som 
leder hele tiden have det i fokus, uanset hvad der 
eller sker på skolen.«
{ Jette Præstholm, skoleleder, Brårup Skole }

fakta

Skolen

Brårup Skole har  
785 elever, hvoraf 
165 kommer fra an-
dre skoledistrikter. 

Der er tilknyttet 67 
lærere, pædagoger 
og assistenter.

ud som taler, når der holdes store 
skole konferencer, og hun underviser 
lærerstuderende i klasserumsledelse.

Hvorfor bruger du så meget tid uden 
for skolen, når du samtidig lægger vægt 
på at være til rådighed for lærerne, når 
de møder udfordringer med enkelte el-
ler grupper af elever?

”Det ene udelukker ikke det andet, 
snarere tværtimod”, siger Jette Præst-
holm. ”Forholdene på en skole er hele 

tiden under forandring, og hvis man 
som leder skal være i stand til at inspi-
rere medarbejderne og vise, hvordan 
man i kraft af nye initiativer kan kom-
me på højde med udviklingen, og gerne 
endda foran, så skal man mødes med 
andre og høre, hvordan de gør, og på 
den måde få gode ideer.” 

ledelsesteam taler lige ud



INSPIRATIONEN SKAL  
HENTES ANDRE STEDER

Ressourcerne er lige her  
– i dig, i dine elever og i jeres affald 

Mind the Trash er et nyt, spændende og fleksibelt 
undervisningsmateriale om ressourcekredsløb  
og affald for 4.- 6. klasse. 

Materialet er gratis og nemt at bruge. Det er netop 
lanceret på:

www.mindthetrash.dk

SUPERMARKED
TV TV



Aqualine 
Den nye skolereform betyder længere skoledage, større 
faglighed og mere bevægelse - det stiller større krav til eleverne 

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

Skal lærerne også 
drikke vand?

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

Men det er ikke ligegyldigt, hvilken drikkevandskøler du vælger:

En Fontemagna drikkevandskøler er det ideelle valg til skoler

Flere undervisningstimer og længere skoledage  
kræver også mere energi af lærerne
- og det er ikke sundt at drikke 10 kopper kaffe på en dag! 

En drikkevandskøler på lærerværelset, som kobles direkte på vandrørene, giver 
lærerne nem adgang til lækkert, rent, frisk og koldt postevand 
- med eller uden kulsyre.

Og vand er lige så sundt for lærerne - som det er for eleverne!

Men det er ikke ligegyldigt, hvilken drikkevandskøler du vælger:

En SPORT drikkevandskøler er det ideelle valg til lærerværelser

BESØG aqualine.dk, ring på tlf. 4648 0390 eller besøg vores stand 
på Skoleledernes Årsmøde 2014 - og hør om jeres forskellige muligheder.

Derfor skal eleverne 
drikke mere vand!

Ring
4648 0390

Besøg
aqualine.dk

Vi deltager på 
Skoleledernes Årsmøde 

Kom og få en snak om 
vand, sundhed og 

drikkevandskølere til 
både lærere og elever

Mød os på stand 23 + 25

Plenum 410x285_okmtober 2014.indd   1 22/09/14   12.04
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Sådan kan   { tekst: Malene Lieberknecht / illustration: SKL logo }

Vi forhandler din løn og 
dine rettigheder

Vi har indflydelse på din løn og dine 
rettigheder, både centralt og lokalt, 
idet Skolelederforeningen/LC-Lederfo-
rum forhandler skoleledernes overens-
komst - fra kravopstilling til lokal ud-
møntning. 

Vi lytter til dig! Op til kommende 
overenskomstforhandlinger, inviterer vi 
dig til medlemsmøder, hvor vi beder 
dig hjælpe os med at kvalificere for-
eningens krav og ønsker til forhandlin-
gerne.

De lokale foreninger spiller en stor 
rolle og er i løbende dialog med for-
eningens centrale konsulenter om afta-
ler om løn og ledelsesvilkår.

stærke fra din forening

10
Skolelederforeningen arbejder for faglig udvikling og for at skabe gode arbejdsvil-
kår for vores medlemmer. Læs, hvordan vi også arbejder for dig!

Dyk ned i den faglige 
værktøjskasse

Hvordan kommer vi godt i gang med 
den nye folkeskole? Det er et af de em-
ner, vi forsøger at give svar på. Du kan 
finde denne pjece og en række andre 
pjecer på vores hjemmeside, hvor de er 
lige til at printe ud.

Vi tager fat i praktiske, faglige, juri-
diske og overenskomstmæssige emner 
som skoleledelse i en ny kontekst, in-
klusion, specialundervisning, krise-
håndtering, tilsynsansvar samt hvordan 
du skal forholde dig, hvis du er bekym-
ret for at blive afskediget.

Find værktøjskassen på  
www.skolelederforeningen.org/ 
skoleledelsen/vaerktojer

Hovedbestyrelsen har formuleret en 
række ’politikpapirer’, som giver anbe-
falinger om arbejdstidstilrettelæggelse, 
øget tilstedeværelse, digitalisering af 
undervisningen og andet.

De findes også på vores hjemmeside. 
www.skolelederforeningen.org/ 
om-foreningen/det-mener-vi 

Vi kender juraen, når du 
har brug for det

Vores mål er at rådgive dig, så du kan 
komme videre i din ledelseskarriere.

Får du brug for rådgivning eller 
juridisk bistand i dit ansættelsesfor-
hold, kender vi dine rettigheder og 
pligter. Vores personalejuridiske team 
rådgiver ved ansættelse, sygdom, fra-
vær, skoleledernes arbejdsmiljø og 
ved stillings- eller strukturændringer.

I alvorligere sager varetager kon-
sulenterne sagsbehandling af person-
sager og er bisiddere ved tjenstlige 
sager og afsked. Ved sygesamtaler del-
tager vi som bisiddere på linje med de 
lokale formænd. Står du overfor en af-
skedigelsessag begrundet med samar-
bejdsproblemer, manglende tillid til 
lederevner, sygdom eller andet, er det 
os, du skal søge rådgivning hos. Vi 
forhandler også fratrædelsesaftaler.
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du bruge os

Kend din pension
Har du spørgsmål om din pension, kan 
vores konsulenter hjælpe med at få over-
blik. Vi giver rådgivning og vejledende be-
regninger af pensionens størrelse, hvad 
enten der er kort eller længere tid til din 
pensionering. Du er også velkommen til at 
kontakte os for sparring, råd og vejledning 
i løn- og overenskomstspørgsmål.

 Gurli Hartmann  61, pædagogisk 
afdelingsleder og souschef på Tin-
derhøj Skole i Rødovre har benyttet 
sig af tilbuddet om pensionsbereg-
ning. Hun har været lærer i 20 år 
og er nu leder på 17. år. Tinderhøj 
Skole har ca. 500 elever og et ledel-
sesteam på fire.

Hvad håbede du at opnå med en  
pensionsberegning?
Overblik og tryghed. Jeg ved fra andre, 
at datoen for, hvornår man vælger at 
gå på pension, kan være afgørende for 
pensionsstørrelsen, og at datoen ikke 
altid falder sammen med afslutningen 
på et skoleår. Når jeg på et tidspunkt 
skal på pension, er det vigtigt for mig 
at vide, hvordan jeg finder den rigtige 
dato, så jeg økonomisk er bedst mu-
ligt stillet.

Har pensionsberegningen  
overrasket dig?
Jeg kender selv størrelsen på min 
pension, så her er jeg ikke blevet over-
rasket. Til gengæld var det vigtigt for 
mig at få rådgivning omkring selve 
proceduren, når jeg vælger at gå på 
pension. Hvordan gør man det på den 
rigtige måde, og hvornår skal man i 
gang? Jeg er f.eks. blevet bekræftet i, 
at det skal planlægges i god tid, da 
det kan tage tid, før en pensionssag 
går i orden.

Hvad har pensionsberegningen  
givet dig?
Først og fremmest er det trygt at 
vide, at min pensionsordning ser for-
nuftig ud. Dernæst er det en lettelse 
at få klarhed over, hvordan jeg skal 
gribe det an, når jeg skal pensione-
res. Det har givet vished og ro.

Styrk din faglighed og dit netværk

Via vores hjemmeside og nyhedsbrev kan du holde dig orienteret om de kurser,  
kon ferencer og netværkstilbud, som vi tilbyder. Her kan du også læse om relevante 
til -bud fra samarbejdspartnere.

Vi er også klar med temadage, kurser og oplæg, om f.eks. folkeskolereformen, til de  
lokale afdelinger. Der er mange muligheder for at styrke din faglige viden og dit netværk.

 Marie Würtzen   pædagogisk afdelingsleder, Ådalens Skole i Frederikssund, 
har deltaget i ’Kursus for nye ledere i folkeskolen’. Kurset, som er tilbud fra 
foreningen, giver nye ledere en koncentreret introduktion til jobbet. I løbet af tre 
kursusdage kommer deltagerne omkring emner som ’god skoleledelse’ samt de 
udfordringer, man møder som ny leder.

Hvilke forventninger havde du til kurset?
At vi ville komme bredt omkring det at være leder både organisatorisk og admini-
strativt. Min forventning var også, at kurset ville komme ind på lederens rolle i 
forhold til det kommunale system. 

Derudover masser af værktøjer og hovedpointer om ledelse af folkeskoler, som 
kunne hjælpe mig til at modnes i mit job som leder. Jeg håbede alt i alt på en 
masse inspiration til jobbet.

Hvad var det dit største udbytte af kurset?
Refleksion! Jeg deltog i kurset efter to år som leder, hvilket var det rigtige tids-
punkt for mig. Jeg havde brug for at standse op og se det hele i helikopterper-
spektiv – både selve lederrollen og mig selv som leder.

Kurset gav et frirum, hvor der var plads til eftertanke og dialog omkring man-
ge aspekter af det at være leder i folkeskolen. Det var også værdifuldt at netvær-
ke og blive inspireret af de andre kursister og oplægsholdere – at høre om deres 
indgang til ledelsesopgaven.

Hvad har du taget med dig fra kurset?
Kurset var anledning til, at jeg tog lederrollen mere på mig. Her blev jeg for alvor 
bekræftet i, at det er helt rigtigt for mig at være leder. Jeg fik sagt ’ja’ til jobbet. 
Den overvejelse var vigtig for mig, som var rekrutteret internt til jobbet som leder 
og havde kastet mig ud i jobbet uden megen tid til refleksion.

Din stemme bliver hørt

Vi har indflydelse og bliver hørt i en lang række faglige sammenhænge, også når det 
gælder lovgivningen om folkeskolen. 

Foreningen er repræsenteret i udvalg, reference-, følge- og styregrupper i Under-
visningsministeriet, KL og mange andre sammenhænge med fokus på styring, ledelse 
og udvikling af folkeskolen. Vi sidder med i grupper omkring udvikling af det nye kva-
litetstilsyn, læringskonsulenter, læreruddannelse, kompetenceløft til skolebestyrelser 
i folkeskolen m.m.

Vi gør også vores indflydelse gældende via en lang liste af andre samarbejdspart-
nere som BKF, Danmarks Lærerforening, Foreningen Skole og Forældre, BAR U&F, 
EVA samt Socialstyrelsen.
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Din lokalafdeling er 
tæt på foreningen

Hvordan ser det ud med antallet af 
skoleledere i dit område? Og hvad med 
den lokale lønpolitik? Lokalafdelingen 
varetager den lokale aftaleret for me-
demmernes lønvilkår og varetager de 
lokale interesser. Din lokale formand 
kan vejlede dig om specifi kke leder-
spørgsmål eller problemstillinger f.eks. 
ved ansættelse eller afskedigelse.

Lokalafdelingerne arbejder tæt 
sammen med Skolelederforeningen 
centralt, og vores konsulenter er klar 
med vejledning og rådgivning – både 
til lokalafdelingerne og dig som med-
lem. De lokale tillidsmænd/formænd 
tilbydes en organisationsuddannelse, 
som ruster dem til at varetage dine in-
teresser.

Råd om dit lederjob

Vi rådgiver om dit eget ansættelsesvil-
kår og giver også sparring og vejledning 
om dit job som leder. Det kan være 
spørgsmål om fortolkning af folkeskole-
lovgivningen eller specifi kke spørgsmål 
til administrativ eller strategisk ledelse. 

Vi går i dialog og giver sparring om 
specifi kke faglige emner som teamsam-
taler, observation af undervisningen, 
elevplaner eller konfl ikthåndtering. 
Kontakt os, hvis du har spørgsmål om 
din opgave som leder.

Du møder os ofte 
i medierne

… hvor vi taler din sag. Vores formand 
og næstformand udtaler sig ofte i me-
dierne – som regel 25-30 gange hver 
måned – om skolelederes arbejdsvilkår, 
udvikling af folkeskolen og den skole-
politiske dagsorden. Vi er interesseret i 
dialog og udtaler os til nyhedsmedierne 
og på sociale medier som Twitter og 
Facebook, og vi hører meget gerne din 
mening på de sociale medier.

Vi byder ind med viden og holdnin-
ger til politikere og samarbejdspartnere 
samt alle, som vil i dialog omkring fol-
keskolen og skoleledelse, og vi taler din 
sag med kronikker i de store dagblade.

Få den nyeste viden

Søger du nyheder om skoleledelse og 
skolen, vil du orienteres om nye tilbud 
fra foreningen, og følger du foreningens 
politiske og faglige arbejde? Hold øje 
med vores medier!

Medlemsbladet plenum udkommer 
7 gange om året med faglig inspiration 
om skolen, skoleledelse, pædagogik, 
lovgivning og udvikling i folkeskolen – 
samt nyheder fra foreningen.

På hjemmesiden, som opdateres 
dagligt, får du nyheder om skoleledel-
se, holdes orienteret om foreningens 
arbejde og tilbud, og du kan se, hvorle-
des du søger rådgivning. I det elektro-
niske nyhedsbrev plenum+, som ud-
kommer 14 gange om året, har vi fokus 
på de superaktuelle nyheder fra for-
eningen. Vi vil også meget gerne i dia-
log med dig på Twitter og Facebook.

Følg med her:
www.skolelederforeningen.org, hvor du 
også kan tilmelde dig nyhedsbrevet.
Twitter: @skolelederOrg
Facebook: Søg efter siden ’skoleleder-
foreningen’ og giv os et ’like’ 

i

plus

ÅRSMØDE 
ekstra for dig 
som medlem

Oplægsholdere, politisk 
debat, medlemsfest 
og udstilling. Temaet 
for årsmøde 2014 er 
’I form til reform – to 
bevægende dage’. Mød 
Bjarne Corydon, Nikolaj 
Moltke-Leth, Rasmus 
Alenkjær, Sebastian 
Nybo og mange fl ere.  
Årsmødet er gratis for 
medlemmer. Indkvar-
tering og forplejning er 
dog for egen regning. 

www.skoleleder-
foreningen.org/
skoleledelsen/kurser-
og-konferencer/
arsmode-2014

plus

Videre i 
karrieren?

Find aktuelle jobopslag 
www.skolelederfor-
eningen.org/jobportal

brug os...
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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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Begrænsning
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har under-
søgt, hvad et karakterkrav for optagelse i gym-
nasiet vil betyde. 

Sættes der krav om, at hver af fagene dansk 
og matematik skal være bestået med mindst  
4 i gennemsnit fra afgangsprøven i 9. klasse, 
ville knap 13 % af de, der blev studenter i 
2013, ikke kunne have fået adgang til gym-
nasiet. Et krav på mindst 7 ville afskære  
knap 54 %.

Analysen viser også, at der er geografisk 
spredning på, hvor hårdt nye optagelseskrav 
ville ramme. Mange studenter fra København 
samt Syd- og Vestsjælland ville blive afskåret 
fra gymnasiet, mens områder som Nordsjæl-
land og Østjylland, hvor der bor flere velstille-
de, bliver mindre ramt. 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har på vegne af Undervisningsministeriet spurgt 9.000 folke-
skolebørn i 5. og 7. klasse om deres egne oplevelser af inklusion.

Statusnotatets resultater giver et af de første pejlemærker for, hvordan det går med omstillingen til øget in-
klusion i folkeskolen, set med elevernes egne øjne.

Det viser, at det generelt går rigtig godt med elevernes trivsel og deltagelse i skolen. Langt de fleste af de 
adspurgte elever siger, at de føler sig inkluderet fysisk, fagligt og socialt, ligesom de fleste har et indtryk af, at 
de både individuelt og kollektivt trives godt i skolen”, 

”Det er et imponerende resultat, og der er al mulig grund til at rose de dygtige lærere, pædagoger og ledere, 
som har været med til at skabe så positive resultater på så kort tid”,siger Claus Hjortdal.

Statusnotatet konkluderer også, at enkelte af de undersøgte elevgrupper, specielt gruppen af tilbageførte 
elever og de elever, som modtager støtte i undervisningen, i lidt mindre grad trives og deltager i skolen.

SFI følger frem mod 2016 elevernes egne oplevelser af inklusion. 

TORSDAG
Efter den nordiske gud Tor, 

oldnordisk Þórsdagr, engelsk: 
thursday, tysk: donnerstag, 

svarende til romernes Jupiter, 
jf. italiensk: giovedi,  

spansk: jueves…

mellemspil

  NKLUS  ON

STATISTIK
Hvor bor Anne? Hvor mange penge tjener Torben? 
Hvad arbejder Susanne med? Hvor stor en andel af 
alle Brian’er i Danmark har egentlig begået krimina-
litet? Og er det rigtigt, at Christian er single? 
Googl: Navnehjulet
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Ny velfærdsledelse
– ledelse i det udvidede felt 
Fremragende lederudvikling
Fremragende ledelse kræver mod, indsigt og viden til at træffe selvstændige og etisk 
velbegrundede valg i forhold til kerneydelsen. Samtidig har lederne et særligt ansvar 
for på samme tid at yde effektive og bæredygtige løsninger. Målet er at sikre optimal 
effekt for borgerne. Og det sker gennem lederudvikling forankret i organisationens 
strategiske fokus. Derfor går vores studerende herfra med et udvidet perspektiv på 
ledelseshandlinger.

UCC/KLEO  er  en af landets mest erfarne og progressive udbydere af lederud-
dannelser. Vi tør hæve os op over det almindelige og levere fremtidssikrede unikke 
løsninger.

Kontakt os for en uformel dialog om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer:

Professionshøjskolen UCC - Ledelse og organisation/KLEO, Titangade 11, 
2200 København N, tlf. 4189 8365, LDA@ucc.dk, www.ucc.dk/velfærdsledelse

Effektive og 

bæredygtige 

løsninger
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hellere fællesskab   { tekst: Helle Kjærulf  / foto: Jonna Fuglsang }

     Forpligtende 
fællesskaber 
    fordrer 
 forskellighed
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 forskellighed
På sydjysk skole taler ledelsen helst ikke 

om inklusion, men om forpligtende fælles-

skaber. Skolen har allerede i fl ere år arbejdet 

på at få så mange børn som muligt ind i den 

almindelige undervisning ud fra de forud-

sætninger, børnene har…



  mest om skoleledelse 41

Inklusionskompasset 

Når skoleledelsen 
skal implemen-
tere en inkluderende 
skolestrategi er 
medarbejdere, for-
ældre, børn, andre 
professionelle fag-
personer, politikere 
og forvaltning samt 
lokalsamfund alle 
nødvendige samar-
bejdspartnere.

Inklusionskompasset er et ledelsesredskab, der skal 
hjælpe skoleledelsen til:

At udstikke og formulere fælles retninger for inklu-
sionens aktører ved at inddrage og koordinere deres 
ressourcer.

At udvikle og formulere fælles rammer for de 
enkelte aktører, så de bliver i stand til at handle på 
baggrund af fælles værdier, veje og vurderinger. 

Overordnet er det ledelsens opgave at inddrage 
skolens aktører og interessenter, så de hver for sig 
kan yde deres bidrag til den inkluderende skole – et 
samarbejdsperspektiv, som udgør ”den røde tråd” i 
vejledningen.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Skolelederforeningen og Nationalt Videncenter for 
Inklusion og Eksklusion, NVIE, som en støtte for 
skole ledere, der vil danne sig et hurtigt overblik 
over de forskellige ledelsesområder, de skal have 
fokus på, når det gælder om at udvikle den inklude-
rende skole.

Se mere her: www.inklusionsportalen.dk 

Projekt om inklusion

Ole Steen Nielsen og Bent Madsen fra Nationalt 
Viden center for Inklusion og Eksklusion har siden 
januar været i gang med et kombineret forsknings- 
og udviklingsprojekt for Undervisningsministeriet 
om ’”ledelse af inklusion” i Langeland Kommune.

Det hviler blandt andet på forståelserne fra inklu-
sionskompasset omkring nødvendig inddragelse af 
aktører og interessenter i dette arbejde. Resultater 
forventes i begyndelsen af 2015, oplyser Ole Steen 
Nielsen, videncenterchef i NVIE.

fakta

 I nklusion er næsten et fyord for ledelsen på Grindsted 
Søndre Skole. For hvis man siger inklusion, indikerer 
man samtidig, at nogen bliver ekskluderet. Ledelsen 
vil meget hellere kalde det forpligtende fællesskaber.

”I Billund Kommune har vi i fl ere år arbejdet hen 
imod at få så mange børn som overhovedet muligt 

ind i den almindelige undervisning, ind i de fællesskaber, 
som vi er begyndt at kalde forpligtende fællesskaber”, forkla-
rer skole leder Dorthe Bønning Møller. 

”Når man siger inklusion, indikerer det, at alle skal være 
sammen, alle sammen hele tiden, og det behøver man ikke. In-
klusion kan også opfattes, som om man presser nogen ind i no-
get allerede eksisterende. Hvis man siger fællesskaber, kan det 
være store og små fællesskaber på kryds og tværs, børn og børn, 
eller voksne og børn. Det er mere ligeværdigt”. 

Fællesskabet stiller store krav til professionalisme, påpe-
ger hun. Skoleledelsens største udfordring lige nu er at få 
skabt forståelse for, at den vej er det eneste rigtige. 

”Det kræver, at forståelsen er inde i skolelederens hoved. 
Og at få forståelsen ind i alle aktører og skabe fora, hvor de 
kan snakke åbent om det samtidig med, at der er højt til lof-
tet. Og så skal skoleledelsen være tilgængelig og åben for, at 
der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert”. 

Skolelederen pointerer, at det at drive skole i dag kræver 
både enighed og uenighed. Det kræver forskellighed.

”Hvis vi ikke skal behandle alle ens, skal vi behandle dem 
forskelligt. Så er det godt, at vi er forskellige. Det gælder også 
i skoleledelsen”, siger Dorthe Bønning Møller.

For tre år siden besluttede politikerne i Billund, at spe-
cialklasserne for børn med generelle indlæringsvanskelighe-
der skulle udfases. Der er ikke blevet skrevet børn ind i spe-
cialklasserne siden 2010. Børn med diagnoser som ADHD, 
OCD og Tourettes syndrom havde skolen i mange år haft i 
den almindelige undervisning. Og skolen var også allerede på 
dette tidspunkt over de 96 procent elever, som politikerne 
havde som målsætning skulle kunne rummes i en almindelig 
klasse. Nu er Søndre Skole oppe på 97 procent, og målet er 
at komme endnu længere op.

Siden Dorthe Bønning Møller blev leder på skolen i januar 
2007, er der sket store forandringer. Hun kom til en skole, 
som allerede dengang rummede og inkluderede mange fl ere 
typer børn, end hun var vant til. 

”Debatten bliver tit forplumret, fordi alle kommuner har 
haft forskellige ordninger. Når vi taler om inklusion, er det 
vigtigt at understrege, hvilke børn vi taler om. Det er også 
vigtigt, når vi taler med forældrene. De tror nemlig, at det er 
de udadreagerende børn, det handler om, men dem har vi 
her i Grindsted faktisk haft i den almindelige undervisning i 
mange år”. 

Samarbejde med NVIE
Ud over Dorthe Bønning Møller består skoleledelsen af vice-
skoleleder Gert Hougaard, afdelingsleder for SFO’en, Inger 
Markussen, og leder for specialafdelingen, Annette Nissen. I 
øjeblikket er Dorthe Bønning Møller også leder for Billund 
Skolen, indtil der kommer en ny skoleleder, så Gert Hougaard 
styrer butikken på Søndre Skole. 

Der er 650 elever inklusive tre kommunale specialklasser 
og specialundervisningscenter. Og 71 lærere og 27-28 pæda-

end inklusion
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goger samt flere hjælpere, serviceper-
sonale og administration. I alt er der 
omkring 125 på lønningslisten.

”På en skole med en decideret spe-
cialafdeling som vores har vi også perso-
nale, som mestrer det felt. Det har alle 
skoler jo ikke. Og den viden, der er på 
arbejdspladsen, betyder meget, og det 
har den også gjort her. Både ledelsen og 
medarbejderne er ikke så bange for at 
afprøve nyt eller for at gå hen og spørge 
hinanden, fordi man ved, at det her ikke 
er noget, vi alle sammen bare kan. Og 
det er rigtig vigtigt”, forklarer hun.

På Søndre Skole er alle de særlige 
tilbud, som Billund Kommune tilbyder, 
samlet: En lille klasse 0.-1. årgang for 
6-7 børn, som har talevanskeligheder, 
og som efter de to år igen skal tilbage i 
den almindelige undervisning, samt et 
tilbud for 9-13 elever fra 6.-10. klasse 
med autismespektrumsforstyrrelser og 
et specialundervisningscenter for børn 
med fysiske og psykiske funktionsned-
sættelser.

”Derfor har vi i mange år arbejdet me-
get med at se på muligheder, løsninger, 
udviklingstendenser og samarbejdsmeto-
der, som kan give kvalitet for alle på sko-
len”, siger Dorthe Bønning Møller. 

Skolen har blandt andet haft et sam-
arbejde med NVIE, Nationalt Videncen-
ter for Inklusion og Eksklusion, og Bil-
lund Kommune har også entreret med 
NVIE i et fælleskommunalt projekt, som 
indbefattede alle pædagogiske medarbej-
dere i skoler, daginstitutioner og dagple-
jere. De har samarbejdet distriktsvis om 
denne kompetenceudvikling gennem ak-
tionslæring og med bistand fra NVIE.

”Selv om vi synes, vi har en viden, 
er der mange områder, hvor vi alligevel 
ikke ved nok. Det er en af grundene til, 
at vi gik i gang med arbejde med NVIE 
for fire år siden. Det er et stort anlagt 

kompetenceforløb, som har givet godt 
samarbejde og stor viden om, hvordan 
vi kan samarbejde, hvordan vi kan ud-
vikle vores institutioner hen imod stør-
re og mere kvalitative fællesskaber, 
som giver mening for alle”, siger Dor-
the Bønning Møller.

Sideløbende foregår der kompeten-
ceudvikling af lederteamene i de for-
skellige distrikter.

”Som ledere er vi jo nogle gange en-
somme ulve, som ikke har mulighed for 
at dele hverken erfaringer eller tanker 
med hinanden. Det giver hverdagen 
ikke altid os mulighed for, så det er 
godt, at vi tvinges ud i det”.

De enkelte ledere involverer sig na-
turligt i forskellige problematikker. Og 
så bliver de nogen gange en del af sup-
pedasen og kan ikke altid se det oppe-
fra. Det kan de andre i lederteamene i 
distriktet, og det er noget af det, de har 
lært at bruge i aktionslæringsforløbene.

”Niveauforskellen i ledelsen kan godt 
være en styrke. Dorthe ved mere fra 
centralt hold, end jeg gør, og hvis jeg så 
har en problemstilling, så kan Dorthe 
supplere med noget, som hun ved fra sit 
perspektiv. Andre gange kan det være 
omvendt”, siger viceskoleleder Gert 
Hougaard.

Inklusionskompasset
I ledelsen er de meget bevidste om, at 
alle aktører skal lære at tænke anderle-
des om inklusion.

”Nogle gange kan man tænke, at 
det er en masse ord og møder, og har vi 
tid til det? Det synes vi ikke altid, vi 
har. Men bagefter er det godt, at vi har 
givet os de to timer til refleksion, for 
det er sådan, at vi rykker os mentalt”, 
siger Dorthe Bønning Møller.

Inklusionskompasset, som omtales 
andetsteds i artiklen, bruger skole-

ledelsen som overordnet model, der lig-
ger bag alt.

”Men vi sidder ikke med kompasset 
hver gang, vi arbejder. Vi har det på 
rygraden, og det er godt nok at have 
det liggende som en reminder”, siger 
Gert Hougaard og kigger op på tavlen, 
hvor en plakat med kompasset hænger.

”Det særlige ved Billund Kommune 
er, at vi efterhånden har fået skabt de 
ønskede fællesskaber, som er vide og 
brede, samt at vi er meget decentrale. 
Vi får en pose penge, punktum, og den 
skal vi lave skole for. Vi gør det hele 
selv, vi skal det hele selv og kan det 
hele selv. Selv om vi har den samme 
kompetenceudvikling og den samme 
overordnede retning, er vi vidt forskel-
lige i vores tilgang på de syv folkesko-
ler, som er tilbage i kommunen”, siger 
Dorthe Bønning Møller.

”Tænkningen omkring inklusion er 
fantastisk og den eneste rigtige, men 
økonomien har svært ved at følge med. 
Og der er rammer, hvor vi ikke kan være 
så kreative, som vi gerne ville. Eksem-
pelvis må vi ikke må lave klasser, der er 
større end 28”, siger Gert Hougaard.

Begge øver sig ligesom de andre i 
skoleledelsen i at sige fællesskaber, 
selv om ordet inklusion stadig kommer 
ud af deres munde. 

”Vi kan og skal lave fællesskaber, 
hvor vi alle sammen kan bidrage, og 
alle kan være i. Det skal give mening 
der, hvor vi er. Vi skal som professio-
nelle være meget bedre til at forklare, 
hvorfor fællesskabet ser ud, som det 
gør. Og hvis det skal blive et forpligten-
de fællesskab. skal vi lære at tage hin-
anden med i beslutningerne. Velviden-
de, at det altid vil være den professio-
nelle, der ved mere end barnet, men 
barnet ved noget, som den professio-
nelle ikke ved. Barnet ved, hvad det 

»Når vi taler om inklusion, er det vigtigt at under-
strege, hvilke børn vi taler om. Det er også vigtigt, 
når vi taler med forældrene. De tror nemlig, at det er 
de udadreagerende børn, det handler om, men dem 
har vi her i Grindsted faktisk haft i den almindelige 
undervisning i mange år.«
{ Dorthe Bønning Møller, skoleleder, Grindsted Søndre Skole }

hellere fællesskab  



»Man har altid set på skolelederne som dem, der vidste 
det hele. Det gør vi ikke lige nu. Når vi taler fællesska-
ber, kan vi skabe rammerne, men det er medarbejder-
ne, der handler, og det er børnene, der er de vigtige. Vi 
er her ikke for os selv, vi står på mål for børnene.«
{ Gert Hougaard, viceskoleleder, Grindsted Søndre Skole }

selv mener”, forklarer Dorthe Bøn-
ning Møller. 

De oplever, at når børn fra spe-
cialklasserne kommer ind i den 
almindelige undervisning, opstår 
nye fællesskaber. Fordi der er kom-
met andre elever ind, som de kan 
måle sig med på en anden måde. 

Sådan har ledelsen ikke tænkt 
på det tidligere. De har tænkt kas-
ser; normalundervisning og spe-
cialundervisning.

”Nu skal vi tænke undervis-
ning, læring i forskellig grupper og 
kontekster. Det kræver, at lærere 
og pædagoger samarbejder om op-
gaven, og det kræver, at skolens 
ledelse samarbejder, men på et 
andet plan. Det er ikke os, der har 
tæt berøring med børnene, men vi 
rører ved rammerne, forældrene og 
medarbejderne”, siger Dorthe Bøn-
ning Møller.  

”Når vi taler inklusionsledelse, 
kan man som leder ikke bare sige, 
nu gør vi sådan og sådan. Vi skal 
være parate til at flytte os og sige 
til medarbejderne, forvaltning, for-
ældre, her lavede vi en fejl”, siger 
hun velvidende, at ledere ikke er 
særlig glade for sådan en åbenhed.

 ”Man har altid set på skole-
lederne som dem, der vidste det 
hele. Det gør vi ikke lige nu. Når vi 
taler fællesskaber, kan vi skabe 
rammerne, men det er medarbej-
derne, der handler, og det er bør-
nene, der er de vigtige. Vi er her 
ikke for os selv, vi står på mål for 
børnene. Grundsubstansen i vores 
ledelse kunne godt gå hen og blive 
drift, men nu er vi blevet skubbet 
et stykke vej – hen imod at vi også 
skal tænke børn og unge”, siger 
Gert Hougaard.

kommentar

Den inkluderende skole kan lade sig 
gøre, hvis en række ting er på plads på 
samme tid: De politiske holdninger skal 
have rod i virkeligheden, skolelederne 
skal kende processen og vide, hvor 
langt de skal nå, og hvor hurtigt de  
skal gå.

Politikerne skal være ordentligt ori-
enterede af forvaltningen, og så skal de 
træffe solide politiske beslutninger, som 
er gennemførlige. Det betyder, at hastig-
heden, inklusionen skal indføres med, 
skal være i overensstemmelse med den 
evne, skolerne har til at udvikle sig og 
absorbere. Hvis man har planer om at 
nedlægge specialinstitutioner, skal det 
være i et tempo, hvor man sikrer, at den 
faglige viden kan komme med, og at 
man er klar til at modtage eleverne. 

På forvaltningsniveau skal man være 
i stand til at understøtte processen, alt-
så have et beredskab, som støtter og 
hjælper skolerne. 

PPR skal laves om fra at være diagno-
sticerende til at være til inkluderende. 

Grundtænkningen på skolerne skal 
ændres fundamentalt. Lige nu handler 
inklusion om, at der er børn, der skal 
tilbage fra nogle institutioner. Men om 
to år handler det om, at de børn, der 
bliver skrevet ind, skal være der. Der er 
ikke længere nogen bagstopper. Man 
kan ikke sige, at man ikke har mulighed 
for at give eleverne et ordentligt tilbud.

Det mentale set-up skal være på 
plads: Vi tror på, at det er bedst for bør-
nene at være her.

Uddannelse af lærere og pædagoger 
skal være på plads, så de er i stand til 
at rumme børnene.

Uanset om det er børn med handi-
cap eller børn med sociale udfordringer, 
skal lærerne være tilstrækkeligt uddan-
nede til at kunne undervise eleverne i 
klassen. 

Kommunerne skal skabe strukturer, 
der gør, at man kan håndtere de proble-
mer, der opstår. 

Der er masser af potentiale i den in-
kluderende skole, men der er også man-
ge udfordringer, besværligheder og fald-
gruber. Det kræver, at man også som 
organisation tør tage skridtet og sige, 
det er det her, vi vil. 

Skolelederne bliver utrolig sårbare i 
den virkelighed, fordi de kommer til at 
stå på mål for de kommunale beslutnin-
ger. De kommer også til at stå på mål 
over for borgerens retssikkerhed, for-
ventninger og krav. Med ændringerne i 
specialundervisningsloven træffer skole-
lederen alle afgørelser vedrørende den 
enkelte elev. 

Man kan selvfølgelig få hjælp fra 
PPR og alle mulige specialister. Men 
man bliver sat i orkanens øje og risike-
rer angreb fra både den lokale presse, 
utilfredse forældre og medarbejdere.

Det positive er, at skolelederne via 
en god, åben og konstruktiv dialog kan 
skabe nogle fantastisk gode skoletilbud, 
som forældrene kan være tilfredse med, 
og som lærerne kan se meningen med. 

Inklusion kræver samtidighed
Kommentar fra Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

end inklusion
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»Det er vores opgave i ledelsen at oversætte det, 
politikerne beslutter, så det giver mening for folk. 
Jeg har en medarbejder, som har undervist i mange 
år, der sagde: ”For to år siden troede vi ikke på det 
her, og nu er det, jeg oplever, fantastisk.«
{ Annette Nissen, leder for specialafdelingen på Grindsted Søndre Skole }

Skolen har arbejdet med at skabe et 
fællesskab, der på længere sigt kan 
være udviklende for børnene fra spe-
cialklasserne. 

”Når forældrene spurgte, om vi nu 
ville inkludere børnene i grundskolen 
og på den måde spare penge, sagde vi, 
nej, vi vil ikke inkludere dem, men til-
knytte dem. Det betyder, at to lærere 
på årgangen arbejder sammen. Og nog-
le gange er børnene sammen med no-
gen fra grundskoleklassen, andre gange 
sig selv, andre gange mikset i grup-
per”, forklarer afdelingsleder Annette 
Nissen.

I det øjeblik specialbørnene kommer 
ind i grundskolegruppen, får de en af-
smitning på både den ren specialpæ-
dagogiske viden og på normalsystemet. 
Samtidig er der bedre mulighed for, at 
ressourcerne fra specialafdelingen kan 
komme mange børn til gode. 

”Det er ikke så firkantet delt op, 
hvem der har brug for hjælp. Ved at 
lave en tilknytning opnår vi samtidig at 
tilgodese de børn, som er i grundsko-
len, og som også har udfordringer, de 
skal arbejde med”.

Børn med generelle indlæringsvan-
skeligheder, som har særlige behov, 

”Lærere er vant til at kunne og skul-
le tilrettelægge undervisning. Når vi in-
kluderer flere elever med komplekse 
vanskeligheder, bliver lærernes opgave 
også at søge råd og vejledning. Hvis 
man ikke har et kompetencecenter på 
sin skole at spørge om, hvordan man 
eksempelvis skaber struktur og om, 
hvordan man takler og arbejder med 
adfærdsudfordringer, er det vigtigt, at 
man har nogen andre, man kan spørge, 
og som kan rykke ud”. 

      Tilknytning frem  
for inklusion

Bekymrede forældre var bange for, at inklusionen tog ressourcer fra deres børn i specialklasserne, 

fortæller Annette Nissen, der er leder for specialafdelingen på Grindsted Søndre Skole. Løsningen er, at 

børnene får en tilknytning til normalundervisningen og fastholder deres specialklasser.

skal tilgodeses af undervisningsdiffe-
rentiering og støttefunktioner. De skal 
kunne være en del af fællesskabet, selv 
om det er svært, fortæller Annette Nis-
sen. Visionen er, at alle har noget, de 
skal arbejde med, men alle er lige gode. 

”Det er vores opgave i ledelsen at 
oversætte det, når politikerne træffer 
en beslutning, så det giver mening for 
folk. Jeg har en medarbejder, en lærer, 
som har undervist i mange år, der sag-
de: For to år siden troede vi ikke på det 
her, og nu er det, jeg oplever, fanta-
stisk”.

Hun mener, at lærerne skal blive 
bedre til at differentiere og til at tænke 
et fællesskab, hvor der er plads til for-
skellighed. Der skal være en tro på, at 
børnene gør deres bedste, selv om de 
ikke opnår de samme resultater som de 
fleste.

Annette Nissen ved godt, at Søndre 
Skole har haft en fordel, fordi den i for-
vejen havde en masse specialpædago-
gisk viden. Det har udmøntet sig i et 
specialpædagogisk vejledningsteam 
med fire speciallærere, som nu har kørt 
to år, både internt og eksternt. Andre 
skoler kan bestille teamet for det, der 
svarer til en gennemsnitsløn. 

hellere fællesskab 
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INKLUSION 
 
Det forkromede mål er som bekendt, at 96 % af alle børn 
skal deltage i den almindelige undervisning i 2015. Altså 
allerede næste år.

Og det går fremad, tallene siger, at hvor 93,1 % af børne-
ne i 2010 modtog almindelig undervisning, er tallet i 2013 
steget til 94,8 % og…

FREDAG
Efter den nordiske gudinde 

Frigg, Odins hustru, på 
oldnordisk: friggsdagr, 

svarende til romernes Venus, 
jf. fransk: vendredi,  
italiensk: venerdi…

mellemspil

Kilde til tekst og grafik: Hjerteforeningen, Hjertenyt nr. 1/14.Læs mere via kortlink.dk/dthb
The norm Chronicles, Blastland and Spiegelhalter, 2013, Børn&Unge, nr. 5 2014.

Dræb de farlige vaner og dyrk de gode! 
Forskerne bag tallene i figuren har regnet 
på, hvor meget man henholdsvis forlæn-
ger eller forkorter sit liv, hvis man hver 

dag gør noget i en vis grad. Noget af det  
værste du kan gøre er at ryge. Noget af 
det gode, du til gengæld kan gøre for at 
opveje de dårlige vaner, er at dyrke moti-

on. Og du behøver ikke meget mere end 
20 minutters løb eller hop for at se gode 
resultater. Surprise!

LIVSLÆNGDE

+

–

Så meget forlænger du dit liv hver dag

Så meget forkorter du dit liv hver dag

FRUGT OG GRØNT
Fem stk.
2 TIMER

FYSISK AKTIVITET
Første 20 min. ved  
moderat intensitet

1 TIMER

OVERVÆGT
For hver 5 kg du vejer 
over et BMI på 22,5

1,5 TIMER

FYSISK AKTIVITET
Efterfølgende 40 min. 
ved moderat intensitet

15-30 MINUTTER

RØDT KØD
En portion (85 gram)

30 MINUTTER

KAFFE
2-3 kopper

30 MINUTTER

STILLESIDNING
2 timers TV

30 MINUTTER

ALKOHOL
Første genstand
30 MINUTTER

ALKOHOL
Efterfølgende  

genstande
15 MINUTTER

RYGNING
Ca. en pakke

OP TIL 5 TIMER
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skolen   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: jubilæumsgruppen }

 S amfundets uddannelses- 
og opdragelsesinstitutio-
ner afspejler centrale 
forestillinger om forhol-
det mellem menneske 
og samfund, viden og 

magt samt pædagogik og politik. Der 
har altid været prestige i at mene no-
get, der stemmer overens med tidens 
herskende diskurser – også når det 
handler om folkeskolen. Kathrine 
Degn, cand.pæd.soc. og Sidse Hølvig 
Mikkelsen, cand.pæd.soc. kiggede i 
deres speciale nærmere blandt andet 
nærmere på, hvordan lovtekster om fol-
keskolen er blevet til, og hvordan de så 
blev udmøntet.

”I vores gennemlæsning af lovteks-
ter og ikke mindst kommentarer i for-
bindelse med forhandlingsforløbene, 
kan vi se, hvordan strømninger har bøl-
get frem og tilbage. Det er iøjnefalden-
de hvor stor interesse, der igennem ti-
den har været for at få politiske ønsker 
og interesser afspejlet i de forskellige 
lovgivninger og lovtekster. Der har 
været ført lange debatter frem og tilba-
ge om et enkelt ord skulle være med 
eller ej”, siger Kathrine Degn, der i dag 
underviser på Pædagoguddannelsen i 
Holstebro.

Forholdet mellem individ og sam-
fund karakteriseres og tematiseres for-
skelligt i de forskellige tiår. Fra det til-
syneladende udefi nerede samfunds-
begreb i 50’ernes reformpædagogik 
til 70’ernes fokusering på samfundets 
betydning som strukturel ramme for 
individerne over 80’ernes begyndende 
orientering mod samfundsøkonomiske 
rationaler og en konservativ fagligheds-
opfattelse til 90’ernes og 00’ernes 
neoliberale alternativløshed og perfor-
mativitetsbestræbelser, der endnu eng-
ang, men nu på en epoketypisk måde, 
syntes at resultere i et modsadrettet 
forhold imellem samfundets behov og 
individets ønsker, skriver de i deres 
speciale.

”En af de ting vi har undersøgt er, 
hvordan viden og magt på det skolepo-
litiske felt står i et gensidigt afhængig-
hedsspil til hinanden, og hvordan dette 
får betydning for reformerne”, siger 
Sidse Hølvig Mikkelsen, der i dag un-
derviser på Læreruddannelsen i Skive. 

Ikke defi neret faglighedsbegreb
Den skolepolitiske dagsorden og det 
politiske spil omkring reformerne har 
altid været præget af den i tiden til-
gængelige viden og de dominerende 
pædagogiske diskurser. Eksempelvis 
spillede oprettelsen af SFI en væsent-
lig rolle for skolepolitikken, da det via 
nye teknologiske muligheder for be-
handling af data eksempelvis kunne 
påvise, at børn fra de øverste sociale 

lag fi k langt mere ud af deres skole-
gang målt på graden af videre uddan-
nelse. Det betød eksempelvis, at lig-
hedsdagsordenen i 60’erne og 70’erne 
ikke længere var til at overse, da viden-
skaben kunne understøtte påstanden 
om, at det var de velstilledes børn, der 
fi k mest gavn af uddannelsesmilliarder-
ne. Derved blev der eksempelvis et 
større pres med henblik på at afskaffe 
den delte skole. 

”Faglighedsbegrebet bliver ikke all-
tid eksplicit defi neret i lovteksterne, så 
det har gennem tiderne skiftet indhold 
alt afhængig af debattør og kontekst. 
For at få en forståelse for, hvilket fag-
lighedsbegreb, der anvendes, må man 
undersøge samtidens gældende diskur-
ser”, siger Kathrine Degn.

Lykkelige harmoniske mennesker
Det er først i 60’erne og 70’erne, at 
barnet bliver beskrevet som elev og 
lærere får titel som klasselærer. Det er 
også her, man indfører klassens time, 
der var tiltænkt, at man her kunne dis-
kutere demokratiets spilleregler, hvor 
timen siden blev en time med under-
holdende andre aktiviteter for nu at 
hedde klassenstid, hvor problemer og 
andet bliver taget op.

I loven fra 1960 var der indskrevet i 
undervisningsvejledningen Den Blå 
Betænkning, at skolen først og frem-
mest skulle ”udvikle lykkelige harmo-
niske mennesker”, en formulering, der 
afspejler den tid, hvor det er skrevet. 

  Når ord 
bliver til lov

Skolen har altid befundet sig i et krydspres mellem samfundsudviklingen og de politiske interesser.

To forholdsvis nybagte akademikere har nærlæst lovtekster og kommentarer i forbindelse med deres 

kandidatspeciale på Pædagogisk Sociologi, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus 

Universitet, og de forklarer her om strømninger og diskurser i nyere tid
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200 år

”Bertel Haarder bliver undervisningsminister første 
gang i 1982, og han får stor betydning for folkeskolens 
udvikling. Noget af det første, han gør, er at skrotte 
U90, der var et bud på en anderledes folkeskole. Han 
repræsenterede en kundskabsorienteret skoleforståelse, 
der fokuserede mere på paratviden, end på det ’at lære at 
lære’, således ville han et opgør med den såkaldte re-
formpædagogik”, siger Sidse Hølvig Mikkelsen.

Under undervisningsminister Bertel Haarder blev sty-
ringen af den enkelte folkeskole ændret i ledernes favør. 
Det daværende lærerråd mistede afgørende indfl ydelse på 
fagfordelingen, idet det oprindeligt kunne indstille en fag-
fordeling, der gik imod lederens forslag, hvis forældrene 
vel at mærke sagde god for lærernes forslag. Skolenævnet 
havde endvidere pligt til at sikre, at lærerrådet fi k mulig-
hed for at udtale sig i alle væsentlige spørgsmål vedrøren-
de undervisningsforhold og skolens drift i det hele taget.

Nedefra og ovenfra
I 90’erne kommer barnet tilbage i centrum. Der bliver af-
sat 400 millioner kroner til pædagogiske udviklingspro-
jekter og forsøg, der bestod af landsdækkende lokalt for-
ankrede udviklingsprojekter initieret og iværksat 
”nedefra”. Hvor den aktuelle reform er initieret ”oven-
fra”, fortæller Sidse Hølvig Mikkelsen. 

I 1993 blev skolen i loven beskrevet som det lokale 
kulturcenter. Der var lagt op til, at det skulle være et po-
sitivt tiltag. Nu bliver det en nødvendighed, at skolerne 
skal samarbejde med andre parter for at få det hele til 
at hænge sammen.

”I 00’erne ser vi en særlig performativ tænkning, hvor 
individet bliver pålagt at gøre sit bedste til gavn for sam-
fundet,” siger Sidse Hølvig Mikkelsen med henvisning til 
den franske fi losof Jean-Francois Lyotards analyse af 
videns tilstand i det postmoderne samfund.

Begge peger på, at vi nu ser en internationalisering, 
hvor eleverne får sprogundervisning tidligt, samt en 
sundhedsstrømning, hvor børnene skal røre sig hver dag. 

”Der er sket et skred i den danske skoletænkning ef-
ter det såkaldte PISA-chok. Der fokuseres mere på mål-
bar viden og test, der blandt andet skal sikre os i den 
internationale uddannelseskonkurrence”, siger Sidse 
Hølvig Mikkelsen

”Vi vender tilbage til, at det ikke alene handler om 
at fremme elevernes læring. Hvordan de klarer sig i 
forskellige faglige test får ligeledes stor betydning,” 
siger Kathrine Degn. 

  Når ord 
bliver til lov

»Noget af det, der overraskede os var, hvor mange  
temaer, der vender tilbage. På mange måder min-
der 00’erne om 50’ernes tankegang med uddan-
nelsesøkonomiske tænkning, hvor man ønskede at 
mobilisere intelligensreserven til gavn for samfun-
det. «
{ Kathrine Degn, cand.pæd,soc, Pædagoguddannelsen Holstebro }

fakta

Lovtekster (og et par forslag, 
der ikke blev til noget):

1739
Vi Christian den Sjette (...) giøre vitterligt (...) at lade 
danske Skoler ... saaledes indrette, at alle
og enhver, end og de fattigste Børn overalt paa Lan-
det kunde tilstrækkeligen undervises om Troens
Grund samt Salighedens Vey, Orden og Middeler, 
efter Guds Ord og den Evangeliske Kirkes sande
i Børne Lærdom – men korteligen forfattede Lære, 
saa og i at læse, skrive og reigne, som saadanne
Videnskaber, der ere alle og enhver, af hvad Stand 
og Vilkor de end maatte være, nyttige og
fornødne.

1814
Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelig-
hed tages Hensyn til at danne dem til gode og
retskafne Mennesker i Overensstemmelse med den 
evangelisk-christelige lære; samt til at bibringe
dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem 
nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten.

Lov om folkeskolen 1937 og 1958

”Folkeskolens Formål er at fremme og udvikle 
Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres Karakter 
og give dem nyttige Kundskaber” (Folketinget, 1937, 
Lov om folkeskolen, København).
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»Det er en vigtig kamparena for hvilke værdier og 
samfundssyn, der videregives til næste genera-
tion. Derfor skal og vil der altid være stor debat og 
”virak” omkring folkeskolen og dens rolle i samfun-
det – særligt når den reformeres.«
{ Sidse Hølvig Mikkelsen, cand.pæd,soc, Læreruddannelsen, Skive }

Knud Heinesens forslag til ny formålsformulering:
Stk. 1. Folkeskolens opgaver er i samarbejde med foræl-
drene at give eleverne mulighed for at tilegne sig viden, 
færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som 
medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe 
sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, 
at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi, 
opøve evne til selvstændig vurdering og stillingtagen og 
udvikle sig i tillid til sig selv og fællesskabets muligheder.
Stk. 3. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven 
og medbestemmelse i et demokratisk samfund. Skolens 
undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på demo-
krati, åndsfrihed og tolerance” (Fårup, 1984).

Tove Nielsens forslag til en ny formålsformulering:
”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene 
at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, 
færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som 
medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2.  Folkeskolen forbereder eleverne til medleven i et 
demokratiske samfund og til medansvar for løsninger af 
fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligdag 
må derfor bygge på demokrati, åndsfrihed og tolerance.” 
(Fårup, 1984).

Lov om folkeskolen 1975
§ 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene 
at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, 
færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som 
medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling. 
 
Stk. 2. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe 
sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at 
eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og 
opøve sin evne til selvstændig vurdering og stillingtagen. 
 
Stk. 3. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og 
medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medan-
svar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning 
og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og  demo- 
krati. (Folketinget, 1975, Lov om folkeskolen, København).

Lov om folkeskolen 1993 
§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene 
at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdighe-
der, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til 
den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer 
for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler 
erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår 
tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med 
dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre 
kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen 
forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge 
på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. (Folketinget, 1993, 
Lov om folkeskolen, København).

Lov om folkeskolen 2006
”§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 
eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem 
til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 
gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver 
dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til 
deres forståelse for menneskets samspil med naturen  
og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

§ 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 
rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne mulig-
heder og baggrund for at tage stilling og handle.

§ 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (Folketinget, 2006, 
Lov om folkeskolen, København).

Forslag der ikke blev udmøntet til lovtekst:
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 U d over at skolelederne og 
skolernes personale knok-
ler med at få reformen 
m.m. på skinner, og at ar-
bejdsgiverne (ikke mindst 

de kommunale) bliver ved med at spæn-
de livremmen, selv om man mange ste-
der allerede har sparet mere end Cory-
don har forlangt, ser OK’15 processen 
pt. sådan ud:

›  LC Lederforum har fremsendt de sam-
lede krav til videre koordination i LC.

›  Kravene er blevet til efter medlemsde-
bat og drøftelser i foreningens hoved-
bestyrelse og på formandsmødet den 
28. august 2014.

›  Højere løn og ledernes arbejdsvilkår er 
omdrejningspunkternerne i kravene.

›  Kravene behandles nu i første omgang i 

MIDTVEJSSTATUS

{ tekst: Peter Cort / illustration: Mediegruppen }   overenskomst

Kravsopsamling og koordinering sammen med de andre underviser-
ledergrupper og lærergrupper i LC er, hvor vi er i OK’15 lige nu…

LC og i de respektive forhandlingsfæl-
lesskaber, foreningen er medlem af.

De endelige krav fra KL og LC forven-
tes først udvekslet i december måned 
2014. Herefter går reelle forhandlinger 
i gang i begyndelsen af 2015. Og for-
handlingerne skal efter planen være 
færdige til overenskomsternes udløb 
31. marts 2015.

Kravene er blevet til efter medlems-
debat rundt om i landet og drøftelser i 
foreningens hovedbestyrelse og på for-
mandsmødet den 28. august 2014.

Skolelederforeningens overordnede 
krav til OK’15 er:

 
›  Den øgede kompleksitet og det øgede 

ansvar i ledelsesopgaven skal medfø-
re lønstigninger til ledere på alle ni-

veauer, Der skal være markant lønfor-
skel på løn til ledere og medarbejdere

›  Forbedring af overenskomstpensionen
›  Øget fokus på resultatløn på alle le-

delsesniveauer
›  Bedre afskedsbeskyttelse til overens-

komstansatte mellemledere
 

Samtidig ønsker Skolelederforeningen 
sammen med KL i overenskomstperio-
den at sætte fokus på skoleledelse og 
generelle vilkår for skoleledelse i kom-
munerne, set i lyset af de mange struk-
turændringer og implementeringen af 
folkeskolereformen.

 Fra KL er meldingerne at man igen 
ønsker at se på skoleledernes mulighed 
for tjenestemandsansættelse og norme-
ringskrav om mellemledere. På et mere 
overordnet plan er det TR-vilkår og re-
guleringsordningen der forventes at bli-
ve sat i spil af arbejdsgiverne. 

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode 
af 4 år fra den 1. maj 2015.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har 
været medlem af Lærerstandens 
Brandforsikring siden den 1. januar 
2014, og som har fast bopæl i 
valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges 
stemmeberettigede medlemmer, 
som har fast bopæl i vedkommende 
valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 med-
lemmer fra kandidatens medlems-
gruppe. Disse 4 medlemmer må 
ikke være delegerede og behøver 
ikke at have bopæl i kandidatens 
valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest mandag den  
24. november 2014.

Stillerliste kan rekvireres hos: 
LB Foreningen 
Farvergade 17 
1463 København K 
tlf. 33 95 75 84  
e-mail: ja@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, 
end der skal vælges. Hvert medlem 
har én stemme.

LB Foreningen udsender stemme-
sedler til alle stemmeberettigede 
medlemmer i de valgområder, hvor 
der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af 
januar 2015. De skal returneres, så 
de er på LB’s hovedkontor senest 
den 15. februar 2015.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort 
i marts 2015 på LB Foreningens 
hjemmeside samt i de medlemsblade, 
hvori valget udskrives.

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- under-
visningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. §3 i 
vedtægterne.

I alt skal 16 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems
gruppe 2

10. Nord- og Midtjylland 3 1

11. Østjylland 4 3

12. Nordjylland 3 2

Valgområde 10  
(Nord- og Midtjylland)  

Postnr.: 7000 - 7990

Valgområde 11  
(Østjylland)  

Postnr.: 8000 - 8990

Valgområde 12  
(Nordjylland) 

Postnr.: 9000 - 9990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Yderligere information www.lbforeningen.dk

valg til generalforsamling 2015-skolelederen.indd   1 05-09-2014   14:10:49



  nummer 06 / oktober 201452   nummer 05 / august 201452

hvor svært…   { tekst: Aslak Gottlieb / foto: Ole Joern }

Otte prototyper 

Løgstør Skole har cirka 500 
elever og er organiseret 
med linjer i udskolingen der 
pt. har disse digitale fokus: 

›   It-læseplanen – redige-
ret og forenklet udgave er 
bragt til live gennem de 
øvrige projekter 

›   Webetik-uge – fælles 
temauge med krav om 
deltagelse for alle klasser 
minimum én dag 

›   Intern videndeling – alle 
årgangs teams gennemfø-
rer, evaluerer og formidler 
minimum et undervis-
ningsforløb, hvor it  
har haft afgørende effekt. 

›   It-talentudviklingshold 
på mellemtrinnet efter 
skoletid 

›   It-patruljer – uddannelse 
af elev-superbrugere 

›   Pædagogiske medie-
kreatører – tværkommu-
nalt udviklings projekt  for 
lærere og pædagoger 

›   It-baroner – vidende-
lingsstrategi i kommunen 

›   Skype-hjem samtaler –  
virtuelt skole-hjem sam-
arbejde 

 Dokumentationen af resul-
taterne på Løgstør Skole  
står projektledelsen i skole-
ledernetværket for digital 
forandringsledelse for. Den 
ligger klar på www.emu.dk. 

udvikling
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PROTOTYPING 
 ER MIT LIV

På Løgstør Skole drives digitale forandringer af undervisningen og skolens hverdag med prototyper 

for, hvordan moderne teknologi understøtter de pædagogiske mål. Strategisk kommunikation på 

bramfrit nordjysk understøtter ledelsesstrategien, som begynder at vise resultater. 

Forandringsledelse

 L øgstør Skole. Tæt ved 
vandet. Højt til himlen. 
Hos en viceskoleleder fra 
Ranum med fødderne el-
lers solidt plantet i den 
nordjyske muld. Dagsor-

den for besøget kan ellers lyde flyvsk 
og lidt forkromet: Digital forandringsle-
delse, prototyper og videndeling. 

Men allerede et par dage før besøget, 
da Lise Winther Carlsen til Plenum lod 
sig forinterviewe i telefonen, slog hun 
fast, at sagen for hende ikke handler om 
fikse floskler og blærede buzz words:

”Vi har ikke haft besøg af en eller 
anden dyr guru eller konsulent. De gode 
ideer koster jo ikke noget”, indledte vi-
ceskolelederen telefonsamtalen, i øvrigt 
med slet skjult skuffelse i stemmen. 
Forinterviewet var planlagt til at foregå 

Fra prøveballon til prototype 
Skole-hjem samtalerne over Skype er 
ét eksempel på en digital prøveballon, 
som Lise Winther Carlsen har skudt til 
vejrs. Måske udvikler den sig til en af 
de prototyper, som hendes digitale for-
andringsledelsesstrategi bygger på. Pro-
typerne repræsenterer digitale projekter 
på skolen – både i undervisningen, sko-
lens øvrige opgaver og SFO-tiden. 

Undertitler som Mediepædagogiske 
kreatører, It-talenter og Kommunens 
It-baroner, er det blevet til i form af 
otte egentlige prototyper med forank-
ring på Løgstør Skole.

 Lise Winther Carlsens motiverer  
sin digitale forandringsledelsesstrategi 
med en vis grad af patos: ”Prototyping 
er mit liv. Jeg elsker at se, hvad der vir-
ker. Særligt alt det, der er udgiftsneu-
tralt, eller næsten da. Det morer mig 
hver gang vi lykkes med et udgifts-
neutralt projekt”. 

Kommunikation, kommunikation… 
Med til strategien hører bevidst og rige-
lig kommunikation. En prøveballon må 
ikke flyve uset til vejrs for at eksplode-
re et sted, hvor ingen ser. Blandt andet 
derfor blogger Lise Winther Carlsen på 
folkeskolen.dk om tiltag på skolen. 
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kan det være

over Skype, men journalistens udstyr 
fungerede ikke og en gammeldags mobil-
telefonsamtale erstattede til viceskole - 
l ederens fortrydelse Skype-mødet. 

Skype-hjem samtaler 
Netop Skype er en af viceskoleleders 
darlings. For Lise Winther Carlsen er 
det et godt eksempel på, hvordan pri-
vat og professionel brug af digitale red-
skaber ikke lader sig adskille, men sna-
rere blander sig og befrugter hinanden.

Ved en tidligere lejlighed fortalte 
Lise Winther Carlsen, hvordan hun 
brugte det meste af  sommerferien sid-
ste år på privat at lege med billedbe-
handling og PowerPoints, for ved skole-
årets begyndelse at tage redskabet 
professionelt i brug. Sådan er det også 
gået med Skype: 

”Jeg skyper rigtig meget. Det gav 
mig idéen at holde skole-hjem samtaler 
over Skype, sådan at de kan ligge in-
den for lærernes arbejdstid. Tillidsman-
den stod på nakken af mig, men det er 
jo et tilbud. Flere lærere kan ikke vente 
på at komme i gang og jeg har fået gla-
de forældrehenvendelser. Det er vigtigt 
at afprøve nogle ting. Måske bliver er-
faringen, at det ikke passer til vores 
skole. Men så bliver vi klogere på det”. 
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hvor svært… 
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fakta

Digital forandringsledelse 

Består af ét nationalt og en række regionale netværk, hvor skole ledere 
videndeler om den digitale omstilling af folkeskolen og om initiativer, 
der understøtter forbedret anvendelse af it i undervisningen.

Projektet er støttet med 3,2 mio. kr. fra regeringens pulje til IT i folke-
skolen og faciliteres centralt fra i et samarbejde mellem KL, UVM og 
Skolelederforeningen. Projektet slutter med udgangen af i år. 

How many pricks 
has a ladybird?  

Spørgsmålet vækker smil 
blandt de voksne besøgen-
de, da 4.a i engelsk tager de 
besøgende med på GPS-jagt 
i skolegården. Hjemmefra 
har eleverne på engelsk 
forberedt quizzer om dyr.

Quizzerne eksekveres i 
app’en Woop, sådan at ele-
verne med deres mobilte-
lefoner bliver ledt fra rundt 
fra de usynlige poster i 
skolegården.

For at få instruktionerne 
til hvor næste post ligger, 
skal man svare rigtigt på 
spørgsmålet. Klassens læ-
rer, Anja Beltoft, fortæller, 
at GPS-jagten er inspireret 
af en spejderne, som bru-
ger værktøjet.

En scanning med app’en 
viser, at der ligger mange 
quizzer fra forskellige fag 
fordelt omkring på skolens 
område. 

GPS

»Jeg skyper rigtig meget. Det gav mig idéen at holde 
skole-hjem samtaler over Skype, sådan at de kan 
ligge inden for lærernes arbejdstid. Tillidsmanden 
stod på nakken af mig, men det er jo et tilbud.«
{ Lise Winther Carlsen, viceskoleleder, Løgstør Skole }

kan det være

Hendes leg med billedmanipulation og 
visuelle PowerPoints er et redskab til 
at åbne alles øjne for forandringspo-
tentialet – ikke bare medarbejdernes, 
men også forvaltningens. 

Udtalelser til journalisten fra Ple-
num med lokalpolitisk kant, hører må-
ske med til kommunikationsstrategien, 
når Lise Winther Carlsen siger: ”Jeg vil 
gerne forandringerne lidt hurtigere end 
systemet”. Hendes bramfri kommuni-
kation kan give nogle hak i tuden, 
men det er en kalkuleret risiko.

Lise Winther Carlsen mærkede det, 
da hun som en del af opgaven i skole-
ledernetværket for digital forandringsle-
delse navngav nøglepersonerne i pro-
jektets kommunale videndelingsstrate-
gi, herunder hende selv og skolechefen 
’It-baroner’. Udtrykket var ifølge hen-
des selv ikke populært, men det skabte 
den nødvendige opmærksomhed. 

På Lise Winther Carlsens it-blog 
har indlægget om it-baronerne i Løg-
stør, karikerede som arabisk udseende 
mænd med sørøvertørklæder på, fået 
706 anbefalinger af læserne. 

”Jeg kommunikerer strategisk om 
de forandringer, vi planlægger. Du skal 

turde skyde prøveballoner i vejret. Og 
hele tiden understrege og fokusere på 
hvorfor vi vil forandre det, vi foran-
drer”, er Lise Winther Carlsens svar 
på, hvorfor kommunikation og hand-
ling hele tiden skal følges ad. 

Virkelighedens hverdag 
Sådan forberedt på en bestemt dags-
orden, er der ikke lige så meget at tale 
om, som det handler om at vise frem 
ved dagens besøg på Løgstør Skole. 
Ved fremvisningen overværer Plenum 
og repræsentanter fra projektledelsen 
af skoleledernetværket for digital for-
andringsledelse konkrete udløbere af 
de otte prototyper.

Der er ikke mærkater på undervis-
ningen som viser, at det pågældende 
er et resultat af prototype X. Hverken 
lærere, pædagoger eller elever fortæl-
ler, ’at dette er en prototype’.

Men de efterlader dagens besøgen-
de med et indtryk af at være inde i 
stoffet. Samt at de tydeligvis har ar-
bejdet med digitale projekter i en så-
dan grad, at det for dem er begyndt at 
indgå som en naturlig del af skolens 
hverdag.  
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værdi og   { tekst: Michael Diepeveen / ilustration: Annette Carlsen }

 S iden et seminar i det 
tidlige forår har sekre-
tariatet under ledelse af 
foreningens sekretari-
atschef Katrine Thom-
sen arbejdet med at 

forny og styrke sagsbehandlingen. 

Arke 
typer

2014

I bestræbelserne på at modernisere foreningens service og 
udvikle nye tilbud og aktiviteter af værdi for medlemmerne har 
vi søgt at sætte billeder på forskellige typer skoleledere
udvikle nye tilbud og aktiviteter af værdi for medlemmerne har 
vi søgt at sætte billeder på forskellige typer skoleledere

Bl.a. har vi ’leget’ med at koge for-
eningens 3800 medlemmer ned til en 
række arketyper. 

Det er blevet til de ni typer, der pry-
der de næste sider. Små som store. Vi 
håber det vækker genkendelse, for ar-
bejdet har bestemt været en fornøjelse, 
men er også alvorligt ment. Målet er at 
få et bedre overblik, men også en stør-
re bevidsthed om differentieringen i 
vores medlemsgruppe og et skærpet 
blik for forskelligheder blandt medlem-
merne. 

Skolelederforeningen er ikke landets 
største fagforening, men har måske let-
tere ved at omstille sig og forny sin 
sagsbehandling, interessevaretagelse, 
rådgivning, kommunikation m.m. Hel-
lere lille og vågen end... 

Det er også pinedød nødvendigt. 
Skolen og ledelsen af den som bekendt 
under permanent forandring, hvilket 
foreningen skal kunne matche. Samti-
dig går samfundet mod øget individua-
lisering, der ikke altid svinger lige godt 
med fagforeningernes mere kollektive 
tankegods. Så iagttagere1 har peget på, 
at fagforeningerne skal forny sig, hvis 
de vil beholde deres medlemmer og 
indtjeningsgrundlag.

Et medlem er i dag ikke bare et 
medlem. Meget tyder på, at selv om 
skolelederne som gruppe nok har skilt 
sig ud fra medarbejdergrupperne som 
en særlig fl ok, skal foreningen selv i 
dag kunne favne meget forskellige 
medlemstyper, hvis den skal overleve. 
Dertil kommer ledere, som kun har en 
svag forbindelse til foreningen og ikke 
kender foreningens tilbud… 

Lidt til baggrund 
Skolelederforeningen har (også organi-
satorisk) traditionelt været delt i øver-
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merværdi

Arke 
typer

ste ledere og dem med mindre charge. 
Der har også altid været forskelle på 
geografi, by/land, små og store skoler 
og dermed på ledernes selvforståelse 
og tyngde så at sige – og der har over 
de sidste 100 år, siden ledertjansen 
begyndte at skille sig ud fra lærerger-
ningen, været forskellige lederforenin-
ger og fraktioner.

Samlingen til en forening skete i 
1976 med det daværende Danmarks 
Skolelederforening2. Her sejrede den 
fælles lederidentitet ved, kan man sige, 

at skolelederne bredt set oplever sig 
som en homogen gruppe med lederka-
sketten til fælles. Men ikke mere end, 
at splittelsen i 1997 frem til fusionen 
igen i 2008 fortsat afspejlede forskelle 
i ledernes selvforståelse.

En ungdommelig forening er Skole-
lederforeningen ikke, da de fl este først 
bliver ledere i en mere moden alder. 
Statistikken fortæller om kun en hånd-
fuld medlemmer mellem 21-30 år, en 
450 stykker mellem 31-40 år, stigende 
til ca. 1150 mellem 41-50 år, kulmine-
rende med knapt 1700 i aldersgruppen 
51-60 og så ca. 500 alderspræsidenter 
mellem 61-70 år. 

En tredjedel af de ca. 3800 med-
lemmer er øverste ledere, og her er 
fl ertallet mænd, selv om billedet køns-
mæssigt er mere fi fty-fi fty, jo yngre le-
derne er. I den op til 2/3 store mellem-
ledergruppe er kønsfordelingen meget 
mere lige. I foreningens HB er pt. fi re 
ud af 10 kvinder. 

Med strukturændringerne fra 2008 
og frem er der sket væsentlige ændrin-
ger med nye store skole(distrikts)lede-
re, færre øverste ledere og adskilligt 
fl ere mellemledere. Det har skabt nye 
balancer i medlemsskaren, ud over at 
det samlede antal skoleledere i folke-
skolen er faldet med 14-15 %. 

Den stigende individualisering i 
befolkningen, herunder blandt fag-
foreningsmedlemmerne er også et 
parameter. Især de nyere, yngre 
skoleledere er nok ikke så tiltrukket 
af metervaren og den klassiske fag-
forenings setup, men efterspørger 
netværk, karrierepleje, value for 
money, mere direkte indfl ydelse 
og skræddersyede tilbud…

Så på trods af altså på den ene 
side stærke fælles lederidentitet i 
foreningen (afgrænset i forhold til 
medarbejderne og også forvaltning) 
og i øvrigt trofaste medlemskab af 
foreningen (op til 99 % af alle 
skolel edere vurderes at være orga-
niseret) kan medlemsbilledet reelt 
være mere differentieret nu, end 
det nok nogensinde har været? Et 
spørgsmål, der fører endnu fl ere 
med sig… 

 For det stiller krav til vores for-
ening om at følge med og målrette 
og versionere vores tilbud, bistand 
og kommunikation yderligere? El-

ler skal vi gå i den anden grøft og fast-
holde det fælles gods, slå på sammen-
holdet og sammenhængskraften i alle 
aktiviteter? Eller begge dele, som Plys 
ville?

Har vi det rigtige fokus?
Det førte sekretariatet frem til øvelsen, 
hvor medlemmerne blev delt op i arke-
typer – med fokus på, hvad foreningen 
kan/skal tilbyde fremadrettet. I arbej-
det indgik retningspile fra en medlems-
undersøgelse3, der blev gennemført på 
samme tid af analysefi rmaet Operate, 
hvor resultaterne kunne skilles ud på 
alder, titel mv. og sammenholdes med 
vores medlemsstatistiske oplysninger. 

forenings setup, men efterspørger 



værdi og merværdi

Som nævnt blev der identifi ceret og 
kvalifi ceret ni arketyper, som en profes-
sionel tegner siden har rentegnet med 
et udpluk af de stikord, der blev knyttet 
til dem. Det overordnede spørgsmål var 
så bare: Hvordan kan vi bruge det i vo-
res videre arbejde?

Sekretariatet har søgt at opnå fæl-
les forståelser om de rammer, de vil-
kår, den organisering og de opgaver, 
der gælder – og de temaer, mål og 
handlinger, der prioriteres fremadret-
tet. Her kan typerne gøre det lettere at 
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navigere og fi nde den fælles retning til 
gavn for samarbejdet og for opgave-
håndteringen i sekretariatet – i sidste 
ende til gavn for Skolelederforeningens 
medlemmer. 

Fokus er i højere grad løbende samle 
og dele viden om medlemmerne og of-
tere stille spørgsmålet: Gør vi det rigti-
ge? Selvfølgelig i forhold til foreningens 
formålsparagraffer og gældende beslut-
ninger, men også med sigte på, at der 
kommer nye ledertyper, at den offent-
lige sektor er under forandring, at med-
lemmernes vilkår ændrer sig, der stilles 
nye krav mv. 

Bl.a. har sekretariatet overvejet det 
dilemma, at vi måske bruger det meste 
af vores tid på at tage os af kun 10 % 
af medlemmerne. Nemlig de, som er i 
en form for krise i forbindelse med de-
res job. Og som selvfølgelig også frem-
over skal hjælpes og støttes på allerbed-
ste vis. Men hvad med de resterende 90 
% af medlemmerne, der loyalt er med-
lemmer – skal der ikke mere fokus dem 
på i fremtiden?

Tanken er, at et øget kendskab til 
medlemmerne, deres forskelligheder, 
fællesmængden, interesser, vilkår og 
behov vil kunne styrke foreningens ser-
vice, rådgivning og interessevaretagel-
se. Og at det bliver mere klart, hvilke 
nye aktiviteter, service, rådgivning og 
interessevaretagelse foreningen skal 
udvikle til gavn for medlemsgruppen 
beredt set. Flere skal tilbydes mere. 

Der kan fx være behov for at kom-
munikere på en gang målrettet, men 
også personligt og med mere kant, ud-
vikle medlemsnetværk, bruge statistik 
og opfølgning på surveys på forskellige 
parametre på nye måder, få indblik i 
yngre og andre grupper medlemmers 
holdninger via NGO-møder, indgå i 
strategiseminar med HB, på formands-
møder og medlemsmøder. Nyt årsmø-
de, nyt logo, nyt hus i Snaregade… 

Ledelse af kulturforandring m.m.
I år og de næste år vil altså være en tid 
med fokus på, hvordan vi bedst skaber 
værdi for medlemmerne. Målet er at få 
sat et så stærkt hold som muligt. Mis-
sionen er at blive bedre til at tage ud-
gangspunkt i den enkeltes behov. Visio-
nen er en forening, hvor alle medlemmer 
føler, de får noget ud af medlemskabet 
og vil anbefale Skole  l ederforeningen over 
for andre.

Den nye hovedbestyrelse og nye for-
mandskab har fra deres tiltrædelse i 
april på lignende vis arbejdet med at 
gøre tingene på en anden måde, udfor-
dre rutinerne og det vante begrebsuni-
vers. Det sker under overskriften: ”Nyt 
hold, nyt syn, nyt udtryk”.

HB arbejder bl.a. med alternative 
måder at organisere foreningen på ind-
adtil, hvor netværkstanken spiller ind. 
Samt med at øge selvstændigheden og 
de rene linjer udadtil. Med synlighed 
og proaktivitet. Og med hvad der kan 
kendetegne et nyt ’skolelederskab’ i en 
ny reformeret, inkluderende, omstruk-
tureret og kulturforandret folkeskole. 
Tag vel imod de nye initiativer! 

Noter 
1.  Jf. fx Carsten Lê Madsen ”For medlemmernes 

skyld”, DJØF Forlag 2013.

2.  Se Skoleledernes 100 års krønike, en særudgave af 
bladet nr. 8/07, ligger på hjemmesiden. 

3.  Refereret i Plenum 4/14, s 19 ff., se også 
hjemme siden.

værdi og merværdi

navigere og fi nde den fælles retning til 
gavn for samarbejdet og for opgave-
håndteringen i sekretariatet – i sidste 
ende til gavn for Skolelederforeningens 
medlemmer. 

Fokus er i højere grad løbende samle 
og dele viden om medlemmerne og of-
tere stille spørgsmålet: Gør vi det rigti-
ge? Selvfølgelig i forhold til foreningens 
formålsparagraffer og gældende beslut-
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 Skolelærere  og nok der-
med også skoleledere lig-
ger pænt placeret og langt 
bedre end fx bilforhandle-
re og politikere i en ny top-
20 ’troværdighedsskala’ 
over fagpersoner, der er 
mest tillid til:

1. Sygeplejersker
2. Læger
3. Politibetjente
4. Præster
5. Skolelærer
6. Revisorer
7. Hjemmehjælpere
8. Advokater
9. Pædagoger
10. Landmænd
11. Socialrådgivere
12. Håndværkere
13. Lastbilchauffører
14. Pensionsrådgivere
15. Bankrådgivere
16. Taxichauffører
17. Ejendomsmæglere
18. Journalister
19. Bilforhandlere
20. Politikere

 Journalister ligger lidt 
langt nede på skalaen… 
hmm.

Kilde: Epinion og Radius 
Kommunikation 

LORDAG
bade- eller vaskedag efter 

olddansk løgh/laug. På latin 
efter romernes gud Saturn, 

der også genkendes i  
engelsk: saturday og 

nederlandsk: zaterdag…

I en rapport, Mandag Morgen har lavet i samarbejde med 36 offentlige 
organisationer, identificeres fem nye roller for offentlige ledere:

1 UDFORSKEREN: Leder på kvalificerede fornemmelser, for-
ventninger og anelser frem for manualer og retningslinjer. 
Udforskeren insisterer på at lede efter nye løsninger. 

2 INITIATIVDYRKEREN: Tør sætte initiativer i gang uden at 
vide, hvor de ender, og er opmærksom på ikke at stå i vejen. 
Initiativdyrkeren har ikke behov for at være centrum– retnin-
gen og målet er vigtigst.

3 MENINGSSKABEREN: Retningen og målene står lysende klart 
for meningsskaberen, som formår at engagere og motivere alle 
til kerneopgaven. 

4 NETVÆRKSSMEDEN: Har et skarpt blik for, hvordan ressour-
cer og fagligheder bringes positivt i spil og er god til at tæn-
ke andre aktører ind i opgaveløsningen. 

5 EFFEKTJÆGEREN: Er optaget af at gøre en forskel bevæbnet 
med køreplaner, milepæle og med målene for øje. Holder 
også øje med økonomi, delmål og leverancer.

Der er så INGEN af de fem roller, der er 100 % dækkende for den suc-
cesfulde leder, hver har deres styrker og svagheder…

Download rapport ”Leder på kanten” på mm.dk

Kompetencer
 Med folkeskolereformen  er det besluttet, at lærere 
skal have undervisningskompetence (tidligere linje-
fagskompetence) i de fag, de underviser i. 

Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises 
af lærere, som enten har undervisningskompetence 
eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via 
deres efteruddannelse. Målsætningen om fuld kom-
petencedækning gælder alle fag og alle klassetrin. 

I den forbindelse har BKF, KL, DLF og Skolelederfor-
eningen sammen udviklet en række værktøjer til 
skoleledelsen med henblik på vurderingen af læreres 
undervisningskompetence. 

Læs mere på hjemmesidenTRUST 

ROLLER 

mellemspil
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klumme   { tekst: Michael Rasmussen / foto: Mediegruppen }
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uden mål og med

 F ørste verdenskrig opfattes 
som den store krigs mo-
der. Krigen der blev ført 
med alle gældende mid-
ler og våbenarter uden 
hensyn til civilbefolkning; 

og uden respekt for tab af menneskeliv 
i noget der dårligt kan karakteriseres 
som andet end et teknologi- og ledel-
sesspring af dimensioner. 

Den tyske historiker Herfried Münkler 
skriver i sin bog: Der Große Krieg, at der 
sådan set ikke var ret mange, der havde 
lyst til krigen med undtagelse af den ty-
ske generalstab, der havde direkte ad-
gang til kejseren. Argumentationen er 
gentaget i den danske historiker Nils 
Arne Sørensens bog: Den store krig. Ud-
bruddet af krigen skyldes ifølge de to hi-
storikere ikke mordet i Sarajevo – det var 
anledningen. Årsagen var en lang række 
af misforståelser og tilfældigheder.

This means war
Reformen af folkeskolen kan vel koges 
ned til, at det er en gældende opfattelse, 
at de danske børn ikke lærer nok; og at 
de er overvægtige. At det måske så kun 
er 20 % af eleverne, der kan diagnosti-
ceres med disse symptomer er alarme-
rende nok. Men i en dansk demokratisk 
tradition skal den samlede elevskare ud-
sættes for den rette medicin. Flere timer 
i skolen og rundt i skolegården for fuld 
speed hver anden time. 

Et andet mantra er skolens manglen-
de anvendelse af teknologiske værktøjer i 
indlæringen. KL har meddelt regering og 
folketing, at skolens internetforbindelser 
pr. 1. august i år sikrer, at alle kan se for-
skellige film på deres mobiltelefoner i 
undervisningstimerne. Elevernes læring 
sikres af lærerens anvendelse af forskel-
lige metoder i undervisningen. Opførel-

   AMBIGUITÄTS 
 TOLERANZ

sen af Klods Hans som skolekomedie gi-
ver et andet perspektiv end læsningen af 
teksten, og dermed flere facetter for bør-
nene. Den nye vejledning i dansk har dog 
et meget snævert fokus på anvendelsen 
af IT-bårne indlæringstekniker. IT fore-
kommer at være svaret på tandpinen i 
det danske samfund. 

Panikken udspringer af en frygt for 
fremtiden. Hvem skal betale for det sti-
gende antal ældre og motorveje i det jy-
ske? Salig Marx beskrev udviklingen af 
produktivkræfterne som en lineær stigen-
de proces med stadig større kompleksi-
tet, indtil kooperationen med bryggeriet 
Stjernen og Brugsen i spidsen overtager 
kommandoen. En logisk konsekvens af 
udviklingen er et krav om flere kvalifika-
tioner og kompetencer, som eleverne skal 
have med fra skolen, uden at det er helt 
klart hvilke, men kan eleverne allerede 
fra børnehaveklassen betjene en IPAD 
går det nok meget godt.

Kunne det forekomme at reformen 
et udtryk for en bestemt vinkel eller fo-
kus i forhold at sikre eleverne forsørgel-
sesgrundlag ved afslutningen af deres 
uddannelse? At den danske skole er 
ved at blive indrettet til, at alle skal på 
universitetet. Skolens opgave kan der-
for reduceres derfor til at gøre eleverne 
studieparate? Det betyder i hvert fald 
et abstraktionsniveau i undervisningen, 
der er fremmede for de fleste børn. 

Kineserier
Udsendelsesrækken ”Niende klasse mod 
Kina” gjorde det i hvert fald klart, at de 
danske elever ikke havde den ringeste 
anelse om årsagen til deres tilstedevæ-
relse på skolen. Det var dybt tankevæk-
kende, at de kinesiske elever med langt 
større interesse løste deres opgaver. En 
selvfølge var det også, at kinesiske børn 

skulle stræbe efter et højt fagligt udbyt-
te. Det er der en klar forældreholdning 
til, og når de har den, så har samfundet 
det også. 

Det er ikke omvendt. Kunne der være 
et bud i genopfindelsen af det gamle be-
greb terperi (NB: stavekontrollen i Word 
kender ikke ordet) og ro i klassen? Un-
dervisningens fokusering på basale fær-
digheder. Alle skal faktisk lære at læse 
og regne samt skrive læseligt. Det er fak-
tisk også rigtigt rart, at eleverne kan sæt-
te sig ind i en kulturel sammenhæng. 
Vejen dertil er nødvendigvis ikke brolagt 
med tegnefilm og underholdning. Under-
visningens samtale er forudsætning for 
mobilundervisning og Skole TV.

Venskabets betydning
Da kronprinsen i 1914 kørte gennem 
Sarajevo var de østrigske myndigheder 
advaret om attentatet. Man valgte at 
gennemføre den planlagte og offentlig-
gjorte rute på en dag, der ved en dansk 
sammenligning svarer til et tysk statsbe-
søg på Dybbøldagen. Det første forsøg 
på attentat mislykkes, men det gjorde 
det andet ikke. Det er den lille tanke. 

Den store er Herfried Münklers be-
skrivelse af, hvordan alle involverede 
beslutningstagere i optakten til krigen 
ikke evnede at anvende det tyske be-
greb ambiguitätstoleranz. En udvandet 
oversættelse til dansk er evnen til at ud-
vise omtanke og være kritisk i forhold til 
egne beslutninger og se på dem fra for-
skellige vinkler. I dansk ledelsesudvik-
ling har vi talt om den ”kritiske” ven. En 
ven, der hele tiden stiller spørgsmål ved 
beslutninger og opfordrer til at gentæn-
ke dem i en ikke afsluttet proces.

Reformen af folkeskolen skulle ger-
ne pege ind i det næste tiår mindst! I 
debatten på vej derhen har der ikke på 
noget tidspunkt været brede diskussio-
ner af mål og rammer. Sammenblan-
dingen af ønsket om personalets tilste-
deværelse på arbejdspladsen og 
antallet undervisningstimer afslører 
ikke de bagvedliggende strategiske 
overvejelser med hensyn til indholdet 
af undervisningen og målet med lærin-
gen. 

Reformen af folkeskolen falder sammen med 100 års dagen for 

udbruddet af første verdenskrig. Det er formentlig ikke tilsigtet, 

men der er måske sammenfald og udfordringer.



  nummer 06 / oktober 201462

nye bøger2
anmeldelser

Lærerlivet kan være den fl otteste regnbue af de mange små personlige historier, der 
sammen skaber den større historie. Her skolens, lærerstandens og DLF’s.

Bogen er skrevet i anledning af folkeskolens 200 års fødselsdag, hvor DLF har væ-
ret med ind over i 140 år og Skolelederforeningen i øvrigt i 107 år. Fokus er de sene-
ste 50 år, startende med 60’erne – og så et årti ad gangen. Skolelederne har deres 
egen historie, som ikke bliver søgt fortalt her, bortset fra nogle få sobre iagttagelser.

Titlen overrasker. For nok er det en periode, hvor lærerne bevæger sig fra det pæda-
gogisk-skolefaglige til løn- og arbejdsvilkår som vigtigste indsatsområde. Men kamp-
retorikken virker bedaget og spejler ikke den tilgang, der reelt er dominerende, nemlig 
ønsket om dialog, samarbejde og fælles retning.

Det er nu over 10 år siden, DLF selv tog afstand fra lønmodtagerstrategien, som fra 
70’erne og ind i årtusindskiftet nok skærpede bevidstheden om lærernes arbejdsfor-
hold og -miljø, men havde den omkostning, at standens anseelse dalede i befolknin-
gen og blandt de interessenter, der ellers kunne være nære allierede. 

Samtidig har den ellers sympatiske bevægelse væk fra udenadslære og kadaverdisci-
plin bidraget til den faldende status. De antiautoritære strømninger har spist ens egen 
autoritet. Den skæbne er nu også overgået læger, præster og andre embeder, med den 
forskel måske, at DLF i stigende grad ikke fi k bygget vindmøller, når det blæste.

Det gjorde det med konfl ikten om arbejdstiden, hvor kampgejsten nok genopstår, 
men også viser sin utilstrækkelighed. For i et forløb, der på betænkelig vis minder om 
matchfi xing, bliver det ironisk nok en outdatet pædagogisk tænkning, der ta’r stikket 
hjem: Hvis man ikke vil høre, må man føle. 

Op- og nedturene er loyalt gengivet. Folkeskolens tidligere redaktør fører pennen. 
Oceaner af veldokumenterede detaljer parres med den dygtige formidlers evne til at 
puste liv i et tungt stof. Der er interessante bidrag om lærere, som de fremtræder i TV-
serier og fi lm samt en analyse af professionsidealer og -identitet.

Sorte skoler, hvide vintre, røde sympatier, blå betænkninger, lilla huer, brune fl øjls-
jakker, grønne marker, gule fraktioner, orange kladdehæfter og Ipad cover s… hvor en-
der regnbuen? Er det kaldet, kampen, arbejdet, professionen, følelserne eller fornuf-
ten, der motiverer i denne reformtid?

Vi får ikke svaret i denne jubilæumsbog, men bliver betrygget i, at engagementet 
altid vil bære det nye frem. Det her er jo ikke alene for skolen, det er for livet…

Michael Diepeveen

Redaktør 

KRUKKEN
MED GULD

T h o r k i l d  T h e j s e n

g y l d e n d a l

I Lærernes kampe – kampen for skolen fortæller Thorkild Thejsen om de seneste 
godt 50 års lærerkampe. Om lærernes kampe for skolen – sammen med og mod 
politikere – og om kampe mellem lærere.

Bogens lærerberetninger giver indblik i visioner og engagement. Efter hver  
beretning følger et afsnit med fragmenter fra årtiets lærerkampe, om sejre og 
nederlag. Historier fra et halvt århundrede, hvor Danmarks Lærerforening  
forandrede sig fra at være en forening af tjenestemænd, hvor lærergerningen 
var et kald – til i dag, hvor DLF er en professionsforening, hvor medlemmer  
argumenterer for en hverdag med professionelt råderum, der giver plads til 
samarbejde om at udvikle folkeskolen.

Thorkild Thejsen har talt med over 150 skolefolk, interviewet otte tidligere 
og nuværende ministre, lige så mange politikere og chefer i Kommunernes  
Landsforening og endnu flere tillidsvalgte og ansatte i DLF. Lærerforeningen 
har også givet ham uhindret adgang til alle arkiver, notater og referater. Det er 
der kommet spændende og ofte overraskende beretninger ud af.
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9 788779 210882

ISBN 978-87-7921-088-2

9 788779 210882

ISBN 978-87-7921-088-2

Lærernes kampe
Kampen for skolen
Thorkild Thejsen m.fl .
DLF/Gyldendal 
140 sider, gratis

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

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

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

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

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

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

Musisk ledelse
Vejen til et levende arbejdsliv
Jens Skou Olsen
Klim

Fokus
De skjulte mønstre bag unikke
præstationer
Daniel Goleman
Gyldendal Business

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

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
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Forfatteren har været på banen i snart mange år med bud på, hvordan vi kan fi nde 
mening og overskue det hele.  Hans tilgang er ofte naturvidenskabelig, men også 
polyhistorisk og tværvidenskabelig. Altid meget velskrivende, også i denne bog, 
der beskæftiger sig  med empati, venskab, lighed m.m.

Disse begreber og fænomener er udtryk for, at vi hænger sammen som menne-
sker, som menneskehed. Ikke noget nyt, men her med det postulat, at det gør vi 
mere, langt mere end almindeligvis antaget. Som samfund, på kloden, og Nørre-
tranders har mange eksempler fra nyere vestlig forskning, der understøtter postu-
latet. Lidt nørdet på den gode måde med mange noter også. 

Det er yin-yang. Det er fysikkens tao i moderne klæ’r. Alt eksisterer ikke blot i 
kraft af sin modsætning. Der er reelt ikke nogen modsætning. Alt er forbundet. Og 
det er en fuldbefaren guide, der tager dig ved hånden og fører dig ind i menneske-
sindet og rundt i verden. Der er også eksperimenter, små øvelser og værktøjer, og 
Dalai Lama får et par ord med på vejen.

Indrømmet, at bogen har ligget på hylden i et års tid. Til gengæld er det en, 
der varmer at læse i en tid med konfl ikter og IS-krigere, der hugger hovedet af 
andre. Måske det vigtigste budskab er, at nærvær, fællesskab og sammenhold 
har afgørende værdi på én gang for den enkelte og for alle. 

Michael Diepeveen

Redaktør

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

SAMMEN-
HÆNGBogen 

handler om
Empati
Kompassion
Humørsmitte
Ansigtsmuskler
Botox 
Meditation
Mindfulness
Hjerterytmer
Kærlighed 2.0
Øjeblikke
Spilteori
Selviskhed
Altruisme
Fairness
Ulighed
Solipsisme
Finanskrise
Venlighed
Vild mad
noma
Positiv politik
Civilsamfund
Fælledskab
Nærvær
Nyt nordisk
Værktøjskasse
Sammenfundet
Parkeringsplads

Efter årtier med stadig mere selviskhed og 
kulde er samarbejde og tillid på vej tilbage på 
dagsordenen. Samtidig har helt nye viden-
skabelige erkendelser afdækket vores evne til 
samhørighed. 

Biologisk set er vi mere tilbøjelige til at være 
rummelige og fair end vi troede. Vi hænger 
mere sammen end vi forestillede os. Empati 
og åbenhed er vigtigere end vi vidste.

Vær nær handler om værktøjer til at komme 
hinanden ved – fra meditation og mindfulness 
til den fælles kamp mod ulighed i samfundet 
og en miljøpolitik baseret på den spirende tro 
på verdens venlighed.

Nærvær vækker tillid – til verden og til 
 hin anden.

En grænseløst positiv bog, som gennem
argumenteret vender op og ned på vores 
måde at tale om vores livssituation og 
vores kultur.

 Peter Bastian, musiker

Vær nær samler og skaber både 
sammenhold og sammenhæng.

Alfred Josefsen, direktør

Fra en af landets bedste samtænkere.
Suzanne Brøgger, forfatter

Nørretranders bog giver mig et 
perspektiv på mekanikken bag vores 
empati og hvordan vi er alene og 
sammen i verden.

Olafur Eliasson, kunstner

Tor Nørretranders

Hvordan skaber vi  
sammenhæng i 
samfundet – igen?

T
or N

ørretran
d

ers  






Sammenhæng 
i sammenfundet

Forside – offset– sort

Vaer naer_omslag_kanppet sammen.indd   1 22/05/13   08.22

Vær nær
Tor Nørretranders
Forlaget Tor
224 sider, 250 kr.
Et gratis download på tor.dk

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

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

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

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

 Inklusionens historie og aktualitet
Fremskrift til en ildsjæl 
Ole Hansen
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.

FØLG SKOLELEDERFORENINGEN

 PÅ FACEBOOK OG TWITTER
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SONDAG
Efter solen, oldnordisk: 

sunnudagr, engelsk: sunday 
og latin: solaris. 

Senere kom navnet Herrens 
dag (dies dominicus), 
fx spansk: domingo… 

Et forslag om at pålægge DLF at arbejde for at udskille Skolelederfor-
eningen som en helt selvstændig forening blev nedstemt på DLF-kon-
gressen i slutningen af august. Men der kom samtidig en åbning.

Et medlem af Djurs Lærerforening havde stillet et forslag om, at 
Skole lederforeningen skulle frigøres fra DLF, og han argumenterede 
bl.a. for, at dette vil muliggøre ”et stærkt fremtidigt samarbejde”, 
hvor hver forening ”vil kunne levere fuld og enig opbakning til med-
lemmerne” i alle spørgsmål. 

Skolelederforeningens 10 repræsentanter stemte for, men forsla-
get blev altså samlet set klart stemt ned, og foreningens formand 
Claus Hjortdal var på talerstolen, hvor han fastholdt skoleledernes øn-
ske om en ny og mere tidssvarende organisering, og at det skal ske 
gennem en forhandlingsløsning.

DLF-formanden Anders Bondo kvitterede for Claus Hjortdals ind-
læg med at fastslå, at der skal forhandles en fælles løsning for LC, og 
at tidsrammen er LC’ s repræsentantskabsmøde januar 2016. Disse 
ændringer vil ske samtidig med en større trimning af Danmarks Læ-
rerforenings egen organisation.

Undervisningsministeren har lanceret en 
række ændringer af de nationale test…

Omlægningen betyder blandt andet, 
at eleverne skal testes en ekstra gang i 
engelsk og matematik i løbet af deres 
skolegang, mens de obligatoriske test i 
biologi og geografi  bliver frivillige.

Med de ekstra test skal eleverne te-
stes i engelsk i 4. og 7. klasse samt i 
matematik i 3.,  5. og 7. klasse.

Det vil fortsat være muligt at teste i 
biologi og geografi  i 7., 8. og 9. klasse, 
dog på frivillig basis.

Ændringerne skal ifølge UVM forbed-
re de nationale test og gøre det nemmere 
for lærere og skoler at bruge testresulta-
terne i hverdagen.

Ændringerne betyder, at elevernes 
testresultaterne i læsning og matematik 
fremover også vil blive bedømt i forhold 
til fastlagte faglige kriterier, så elevens 
progression bedre kan måles.

Omlægningen vil løbende træde i 
kraft fra efteråret 2014, de ekstra test i 
matematik og engelsk vil dog først træde 
i kraft i 2017 - ligesom test i geografi  og 
biologi gøres frivillige fra 2017.

TEST

DLF KONGRES

mellemspil

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

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

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

klik ind på 

skolelederne.org

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

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

mest om skoleledelse

denne gang

KIM VALENTIN   Vi skal ikke  lukke 

de små lokalsamfund, men må gøre 

alt for at bevare skolerne her. 

{ NR.02 MARTS 2014 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

mest om skoleledelse

denne gang

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 }

mest om skoleledelse

      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

{ NR.01 JAN. 2014 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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denne gang

AT STÅ I DET 
   ÅBNE OG LADE AT STÅ I DET 
   ÅBNE OG LADE AT STÅ I DET 

FREMTIDEN KOMME

REFORM
PÅ VEJ
REFORM
PÅ VEJ
REFORM

DET AT LÆREDET AT LÆRE
AT LÆRE,AT LÆRE,
DET AT LÆRE
AT LÆRE,
DET AT LÆREDET AT LÆRE
AT LÆRE,
DET AT LÆRE

DET ER DET ER 
AT LÆRE,
DET ER 
AT LÆRE,AT LÆRE,
DET ER 
AT LÆRE,

SPØRGSMÅLETSPØRGSMÅLET
DET ER 
SPØRGSMÅLET
DET ER DET ER 
SPØRGSMÅLET
DET ER 

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 }

mest om skoleledelse

denne gang

DENNIS BALSLEV   Man kan altid gøre 

tingene lidt bedre… og lidt bedre… og så lidt 

bedre igen. Derfor satser IKEA-direktøren 

benhårdt på uddannelse til medarbejdere 

på alle niveauer i virksomheden.

SKROT EFTER- 
UDDANNELSE?

MEDLEMMERNE
HAR TALT

LED LÆRERNE
  

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

IT-værktøjer      kompetenceudvikling      lederundersøgelse      jubilæum 

LEDER I 
ØJENHØJDE

{ NR.03 APRIL 2014  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

mest om skoleledelse

denne gang

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

FREDAG 10-19  LØRDAG 10-18  SØNDAG 10-18

NOV
2014

7-

WWW.BOGFOR UM.DK

9

I BELLA CENTER  

Jeg underviser i   ❏ Grundskolen   ❏ Ungdomsuddannelse
  ❏ Voksenuddannelse   ❏ Andet

Jeg kommer fra   ❏ Storkøbenhavn   ❏ Sjælland og Øer
 ❏ Fyn   ❏ Jylland

Underskrift
Rabatbilletten er kun gyldig med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET ENTRÉ 85 KR. (NORMALPRIS 115 KR.)

BELLA CENTER · CENTER BOULEVARD 5 · 2300 KØBENHAVN S

TJEK PROGRAMMET PÅ DIN SMARTPHONE: M.BOGFORUM.DK

NYT PÅ BOGFORUM 2014: FAGLIG FREDAGBook billet til seminarer om 
Inklusion og Fokus på børne-

litteratur og læsevaner på www.bogforum.dkPris: 250 kr. pr. seminar inkl. entrébillet tilbogmessen.
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kort nyt

 T o måneder før sommerfe-
rien blev Annette Bønlyk-
ke Strøh konstitueret 
skole leder på Røsnæs 
Skole og Børnehus i Ka-
lundborg kommune. Den 

midlertidige titel er nu skiftet ud med 
en permanent som skoleleder. 

”Alsidigheden i et lederjob på en 
lille skole tiltaler mig: De mange funk-
tioner, at jeg sidder med det hele selv 
og kan have en fi nger med alle steder”, 
siger Annette Bønlykke Strøh, der også 
underviser to timer om ugen og tager 
vikartimer i det omfang, kalenderen til-
lader det.

”Det var da med i mine overvejelser, 
om det på grund af reformen var det rig-
tige tidspunkt at søge nyt arbejde. Men 
jeg var heldigvis med til at forberede 
indførelsen af reformen på skolen inden 
sommerferien, og nu kan jeg følge alt 
det, jeg har lavet papirer på, til dørs og 
se, at det kommer til at fungere”.

Da den tidligere skoleleder, Poul 
Erik Hansen, blev leder af specialsko-
len Svallerup-Tejbjerg Skolen, fi k hen-
des tidligere arbejdsplads, Skolen på 
Herredsåsen, til opgave at løse lederan-
svaret på skolen. Det er Skolen på Her-
redsåsen, som modtager elever fra Røs-
næs Skole, når eleverne skal videre i 7. 
klasse.

Hun erkender, at det som konstitu-
eret leder i høj grad handlede om at få 
dagligdagen til at køre. 

”Nu kan jeg lægge strategier på den 
lange bane. Og jeg glæder mig til at 
sætte mit præg på skolen”, fortæller 
Annette Strøh, der også er i gang med 
en diplomuddannelse i ledelse.

Vejen til lederstolen har været en 
proces. Da hun startede som lærer, 
anede hun ikke, at hun ville få lyst til 
at blive afdelingsleder, men efter ti år 
som underviser, og da stillingen plud-
selig var der, kunne hun mærke, at det 
var det rigtige.  

”Faktisk var det en leder, der på et 
tidpunkt plantede en spire i mig til en 
medarbejdersamtale. Selvfølgelig påvir-
ker det, når nogen spørger, har du over-
vejet at blive leder, fordi du har kompe-
tencer, der peger i den retning. Tit er 
det lettere for andre at se. Den vil jeg 
tage med mig. Hvis jeg spotter en med-
arbejder, der har lederevner, vil jeg 
også prikke til ham eller hende”. 

Røsnæs Skole og Børnehus er en 
landsbyskole, der har 79 børn fra bør-
nehaveklasse til 6. klasse i et spor i 
skoledelen og 7 lærere.  Efter 6. klasse 
benytter eleverne skolen på Herreds-
åsen i Kalundborg. Børnehuset, der er 
tilknyttet Røsnæs Skole, rummer fri-
tidsordning og børnehave. 

”Min daværende leder pegede mig 
ud til at være daglig leder på Røsnøs 
Skole. Jeg sagde ja til at være konstitu-
eret leder, fordi jeg var ved at være klar 
til skolelederjobbet. Efter de to måne-
der følte jeg mig meget hjemme, der 
var en god stemning på skolen, og jeg 
kunne se mig selv fortsætte i ledersto-
len”, fortæller Annette Strøh, der blev 
opfordret til at søge stillingen både fra 
medarbejdere og forældre. 

”I den konstituerede periode fi k jeg 
mulighed for at vise, hvem jeg var – og 
da jeg sad til samtalen, var de på det 
rene med, hvad de ville få med mig 
som leder. Jeg havde allerede bevist, at 
jeg gør det, jeg siger”. 

I tre år var hun afdelingsleder af 
mellemtrinet på Skolen på Herreds-
åsen, hvor hun blandt andet stod i 
spidsen for implementeringen af Ka-
lundborg Kommunes vision om den 
gode inklusion.  

Alene i den afdeling, som Annette 
Bønlykke Strøh var leder for, var der 
200 elever, og skolen har 900 elever i 
alt. Springet til en landsbyskole med 
79 elever og syv lærere var stort. 

”Da jeg begyndte som lærer, var det 
også på en lille skole. Så jeg har prøvet 
at arbejde i det lille og mere intime 
miljø, og jeg vidste godt, hvad jeg gik 
ind til”.

JEG HAR FÅET
NYT JOB

»Nu kan jeg lægge strategier på den lange bane. Og 
jeg glæder mig til at sætte mit præg på skolen«
{ Annette Bønlykke Strøh, skoleleder, Kalundborg }

Annette Bønlykke Strøh, 42 
år, skoleleder på Røsnæs Skole 
og Børnehus, Kalundborg, fra 
1. august.

anden udsigt   { tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }  
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SÅDAN 
KOMMER
I VIDERE
med folkeskolereformen

• Undervisning og læring på nye måder

• Eleven som producent af viden

• Faglig forandring

• Samarbejde mellem hjem og skole

• Kreativitet og æstetiske processer

• Bevægelse i skolen

• Tværprofessionelt samarbejde

• Ledelse med følgeskab

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

Læs mere på ucsyd.dk/folkeskolereform
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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

Ring og hør nærmere på 88 24 50 84 eller 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 

Kom hurtigt  
i gang. Start med  
et introduktions- 

kursus!

Efteruddannelsesforløbet  
sammensættes af: 
•   Kursus på skolen

•   Praksiscoaching i klasserne

•   Vejledning efter behov

CooperativeLearning_Plenum_205x230_140922.indd   1 22/09/14   11:27
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