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Engelsk  ·  0.-2. klasse

Pit Stop Beginners kan bruges, uanset om 
I starter engelsk i 0., 1. eller 2. klasse.

Med Pit Stop Beginners synger, leger og be-
væger eleverne sig og er aktive i mødet med 
den allerførste engelskundervisning.
 
Eleverne får et grundlæggende ordforråd og 
en begyndende forståelse af det engelske 
sprog gennem lege, sange og andre mundt-
lige og fysiske aktiviteter.

Pit Stop Beginners består af et sæt elev-
hæfter med små skriftlige opgaver til hvert 
klasse trin og én lærervejledning, som er 
fælles for de tre årgange.

Eleverne får lov til at lytte til sproget, til at 
smage på sproget og til at lege med sproget.

Læs mere og se emnerne på alinea.dk
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leder

en nY Verden
Tingene spidser til. Konfl ikten raser. Alle parter i skolen udfordres. Måske er det 
hele afklaret, når du læser dette, men udfordringerne forsvinder ikke med et rege-
ringsindgreb. Nogle af dem opstår først bagefter.

Der er mange ting, der skal afklares og ting, der skal gøres på nye måder, men 
vi skal huske, at det stort set er de samme elever, samme fag, samme lokaler, 
samme medarbejdere og de samme ledere, der skal gøre det. Derfor tænker jeg, at 
det må vi kunne fi nde ud af. Det er faktisk vores spidskompetence som ledere at 
få arbejdet fordelt, at få tingene til at fungere. 

På mange måder mener jeg, at vi er klar til at tage udfordringerne, og hvis vi 
står sammen om det i foreningen. Hvis vi sikrer et kommunalt fællesskab og et 
stærkt samarbejdende ledelsesteam på skolen, har vi det bedste udgangspunkt for 
at komme succesrigt ud på den anden side. 

Vi skal hjælpe hinanden, og vi skal i fællesskab afklare mange af de usikkerhe-
der, vi står overfor. Og foreningen er på vej med bud på, hvordan skoleledelse i en 
ny kontekst kan beskrives, ligesom vi vil være klar med værktøjer og hjælp til kom-
petenceudvikling.

Skolelederforeningen udfordres. Vi har i vores medlemsgruppe alle synspunkter 
repræsenteret. Lige fra at vi burde have bakket lærerne op til at vi skal tage et rent 
KL-synspunkt.

Foreningens overordnede strategiske standpunkt har i hele forløbet været, at vi 
ikke har  lagt os op af nogen af parterne. Vi vil varetage skolens og ledernes inte-
resser. Vi har ønsket større ledelsesmæssigt råderum, større fl eksibilitetsmulighe-
der og et bedre grundlag for samarbejdet i skolen. Vi har ønsket og presset på for, 
at parterne sammen skulle fi nde en løsning. Vi har ikke ønsket konfl ikten.

Jeg vil kraftigt opfordre alle medlemmer til, at vi i denne situation står sammen 
om vores forening, også selv om man ikke er helt enig i den linje, der er lagt. Vi er 
en demokratisk forening, som diskuterer tingene, men som samtidig skal være 
handlekraftig og beslutningsdygtig. Det synes jeg, vi har været. Vi har formået, at 
være en endog meget synlige i hele forløbet.                                                                                                             

Vi har også fremover brug for en samlet stærk forening.                               

Anders Balle, formand for SkolelederforeningenAnders Balle, formand for Skolelederforeningen

120 sek. up-to-date
video om fremtiden
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en demokratisk forening, som diskuterer tingene, men som samtidig skal være 
handlekraftig og beslutningsdygtig. Det synes jeg, vi har været. Vi har formået, at 
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BEHOV FOR AT NYTÆNKE 
SKOLENS UDEAREALER? 

I mit daglige arbejde med skoler ser 

jeg et tydeligt behov for i større 

omfang at kunne inddrage udearealer 

til bevægelse, forskellige fag og lærings-

former. Et behov for at skabe plads til 

mange forskellige og sam tidige aktivi-

teter. Særligt at aktivere de mindst aktive 

elever – og give alle lyst og glæde ved 

at lege, lære og bevæge sig!

SKAB NYE SPÆNDENDE 
UDERUM TIL BL.A.

• bevægelse på mange måder og 

niveauer – både til fri leg og faglige 

aktiviteter
• udendørs eksperimenter, værksteds- 

og projektarbejde

• stilleområder, “rum i rum” til ophold, 

fordybelse og gruppearbejde

• samling og formidlingssteder til 

udeaktiviteter, teater og musik

Learningspaces og Copla kan hjælpe jer med at skræddersy en optimal 

løsning med afsæt i jeres behov, økonomi mv. Fra helhedsplan til etablering 

af delområder med høj legeværdi og læringspotentiale, til nytænkning og 

specialdesign af bevægelses områder. Vi kan garantere mest value for money, idet 

vi tilsammen har den størst mulige viden og kompetencer på området – og kan 

gennemfører et projekt i høj kvalitet uden fordyrende og forsinkende mellemled.

Vi hjælper med videreudvikling af “Drøn på 

skolegården” og andre uderumsprojekter.

Se mere på www.learningspaces.dk

husk!

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 

i læringsmiljøer. Gennemført 

mere end 200 udearealer 

i samarbejde med Copla.

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 

i læringsmiljøer. Gennemført 

mere end 200 udearealer 

i samarbejde med Copla.

Ring til Winie på 
telefon 2878 2872 
eller skriv til Copla på 
info@copla.dk 
Se mere på www.copla.dk

NYTÆNK SKOLENS UDEAREALER TIL

 leg, læring og bevægelse
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høj faglighed

 H vis vi bare tænker os 
en smule om, ved vi 
godt, at vores livshi-
storier for en stor del 
er vores egne kon-
struktioner. Livshisto-

rierne fortæller først og fremmest, hvor-
dan vi gerne ser os selv.

Hvis vi gerne vil fremstille os selv 
som ”krigeren”, der går i brechen for 
vigtige sager eller som lederen af store 
fremskridt, finder vi de kerneepisoder 
frem fra vores liv, som bedst understøt-
ter det udfarende, ambitiøse og ska-
bende. Og ser vi hellere os selv som 
”vennen”, fremhæver vi blødere temaer 
omkring omsorg, fællesskab og kærlig-
hed. Vi udvælger som regel med omhu, 

  Ven 
mere end  
 kr ger

Svend-Arne Vang er inkarnationen af manden, der skulle prøve at være alt fra isenkræm-

mer til soldat og pensionsrådgiver, før han endelig fandt sin rette hylde som skoleleder på Ny 

Hollænderskolen på Frederiksberg. Her har han med en målrettet indsats skabt en god skole 

med trivsel og høj faglighed som mærkesager – for både elever og ansatte.

de elementer, der bedst viser, hvilke 
underliggende værdier og grundlæg-
gende mål, vi stræber efter. Det gør 
ikke vores livshistorier løgnagtige, det 
viser, at vi søger struktur og mening i 
det virvar af begivenheder, der konsti-
tuerer vores liv, og at vi kerer os om, 
hvordan andre opfatter os, og hvilke 
værdier vi udstråler.

Men selv om livshistorier i høj grad 
er konstruktioner, ved vi også, at der er 
grænser for, hvad vi kan fortælle, hvis 
vi skal bevare vores troværdighed. Vi 
glemmer ikke lige Penkowas ihærdige 
bestræbelse på at fremstille sig selv i 
medierne som den ihærdige hjernefor-
sker, der af karrieremæssige hensyn 
fravalgte børn, konkurrerede ben-
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hårdt med kollegaerne, hyrede sin egen advokat 
for at kunne manøvrere gennem de konflikter, 
hun gerådede ud i, og lod sig fotografere i sexet 
tøj foran sin røde sportsvogn med MILENA på 
nummerpladen.

Mange lod sig nok fascinere af en forsker, der 
i den grad førte sig frem i medierne og skilte sig 
ud fra det støvede forskermiljø. Men billedet 
splintredes noget så eftertrykkeligt, da det senere 
viste sig, at hun var kommet frem ved hjælp af vi-
denskabeligt fusk og økonomisk svindel. Hendes 
selvfremstilling knækkede midt over, den hang 
ikke længere sammen. Hun forsøgte at manipule-
re os med sin livshistorie – men den byggede på 
løgn, og hun blev gennemskuet. 

En helt almindelig skoleleder
Da jeg kontakter Svend-Arne Vang med henblik 
på et portræt-interview, er det med nogen betæn-
kelighed, at han siger ja. I en mail forklarer han:

”Jeg betragter ikke mig selv om nogen speciel 
skoleleder, og jeg har ikke behov for at blive por-
trætteret som en sådan. Men er formålet med at 
lave portrættet at skildre en almindelig, hårdtar-
bejdende skoleleders hverdag og liv i det hele ta-
get, så er jeg med på idéen”.

Jeg går ind på hans præmis og får lov til at 
møde ham en aften på skolen. At han mener det 
alvorligt – det med at han er helt almindelig - bli-
ver understreget i interviewet, hvor han kraftigt 
pointerer, at han selv kun er en lillebitte brik i en 
stor ”fabrik”, som han siger. Det er qua sine 
medarbejdere, at han har været i stand til at nå 
gode resultater. Og han fortsætter:

”Det er grænseoverskridende med dette inter-
view. Det er det første længere interview, jeg har 
givet. Jeg har altid takket nej. Det vigtigste at 
fremhæve er det, vi har nået sammen, i stedet for 
at profilere sig selv. Jeg synes, vi har skabt noget 
værdifuld. Men netop fordi VI har skabt det og 
ikke jeg, så ved jeg også, at den dag jeg går på 
pension, så vil den gode udvikling fortsætte, også 
uden mig”. 

I en 1½ år gammel artikel i folkeskolen.dk 
kommer journalisten om ved problemstillingen 
med Svend-Arne Vangs tilbageholdenhed ved at 
fremhæve, at ”rygtet vil vide, at Ny Hollænder-
skolen har en særlig dygtig leder”, og så spørger 
han tre lærere om, hvad deres skoleleder betyder 
for dem. Og der er mange lovord om ham. Han 
har ifølge lærerne humor og selverkendelse, er 
god til at give feedback, gør medarbejderne tryg-
ge og viser omsorg ved sygdom og personlige kri-
ser. Desuden er han tydelig i sin kommunikation, 
behandler lærerne ligeværdigt i forhold til sig 
selv, og når han endelig siger nej til noget, gør 
han det venligt og med et smil. 

trivsel  og
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Jeg står altså med den udfordring, 
at folk rundt om Svend-Arne Vang si-
ger, at han er en brandgod leder, men 
at jeg ikke må sige netop det om ham, 
fordi hans konstruktion af sin egen livs-
historie fremhæver fortællingen om en 
leder, der har nået sine resultater på et 
fundament af fællesskabets bestræbel-
ser og ikke pga. egne ambitioner og 
egenskaber. Om ikke andet siger det 
noget om mandens værdier, at han 
vægter fællesskab, solidaritet og empa-
ti højere end personlig formåen og 
stræbsomhed. Han ønsker tilsyneladen-
de at fortælle historien om, at han er 
ven mere end kriger...

Fra kommis til højskole
Måske er der træk ved hans livshisto-
rie, som afslører, hvorfor han fremhæ-
ver vennetemaerne fremfor krigertema-
erne. Man kunne hævde, at der er en 
vis ”ydmyghed” over forløbet – i hvert 
fald livshistoriens første del. 

Svend-Arne Vang blev født i 1950 i 
Hasle på Bornholm, og ikke i et direk-
tørhjem i Klampenborg. Han gik på 
Hasle Borgerskole indtil 7. kl. og tog 
ikke real- og studentereksamen, men 
kom i stedet i lære som isenkræmmer 
som 14-årig. Da han var 18 år rejste 
han til København og var kommis i et 
år, før han kom i hæren og var soldat i 
2½ år. Her blev han konstabel i pan-
sertropperne og kørte kampvogne i Var-
de, Oksbøl og Birkerød, men blev aldrig 
officer med høj cigarføring og kors og 
bånd og stjerner. Den første tredjedel 
af hans liv er altså ganske ”ydmyg”. 
Svend-Arne Vang siger selv om sin sko-
legang:

”Jeg var faktisk ikke glad for at gå i 
skole, og skal jeg bedømme mig selv, 
var jeg nok en noget sent udviklet 
dreng, der af den grund fik mange øre-
tæver af skolelederen – helt ufortjent 
naturligvis”, tilføjer han og smiler bredt. 

Med tiden i forsvaret havde han op-
tjent et halvt års civiluddannelse. Det 
blev lidt af et vendepunkt for Svend- 
Arne. Han valgte Grundtvigs Højskole  
i Hillerød og udbyggede sine almene 
kundskaber i både dansk, matematik  
og sprog, men også andre fag flyttede 
hegnspæle:

”Højskolen gjorde virkelig noget ved 
mig. Jeg fik også fag som filosofi og 

psykologi og meget større viden om 
samfundet. Vi hørte også spændende 
foredrag med fx Scherfig og flere af de 
andre kulturpersonligheder. Helt ube-
vidst blev jeg rykket flere mil”. 

Også hans politiske bevidsthed blev 
skærpet. Faktisk kom han fra et hjem, 
hvor man forholdt sig politisk til verden. 
Faderen var sømand og medlem af Rets-
forbundet. Moderen var udtalt socialist, 
hun kom fra en landarbejderfamilie, 
hvor faren havde levet under trange kår 
som daglejer. Han kondenserer morens 
livssyn politisk og menneskeligt: ”Min 
mor var et meget ordentligt menneske, 
hun kunne altid se det gode i folk”. Selv 
har Svend-Arne til dels videreført tradi-
tionen også som aktiv i Skolelederfor-
eningen, hvor han pt. er formand for 
Frederiksberg Skolelederforening. 

Retning mod skolen
Svend-Arne Vang var i vildrede. Han 
vidste, at han ikke ville tilbage til isen-
kræmmerfaget, men hvad skulle han 
så? Han søgte en stilling som pæda-
gogmedhjælper i en fri børnehave i 
Brønshøj. Han følte sig godt tilpas fra 
dag ét, og han fik interesse for at arbej-
de med børn. På den måde kom han 
på sporet af en livsgerning. Samtidig 
tog han kurser i almene fag, som i 
1975 gav ham adgang til HF.

”HF gav mig virkelig en på opleve-
ren, og jeg opdagede for første gang i 
mit liv, at jeg ikke var en tumpe. Jeg 
arbejdede fantastisk godt sammen med 
en gruppe andre elever, der lige som 
jeg selv var lidt ældre end de andre. Vi 
var 6, som holdt sammen, og det gør vi 
i øvrigt stadig – vi mødes jævnligt, ta-
ger på weekend sammen og den slags. 
Vi klikker bare, så snart vi er sammen. 
Og vi var meget optaget af politik og 
engagerede os fagpolitisk – alle på ven-
strefløjen. Selv var jeg VS’er”.

Svend-Arne Vang og hans venner 
brugte ganske vist meget tid på det po-
litiske, men de var samtidig seriøse 
med studierne og stillede store faglige 
krav til deres lærere: ”Men vi havde det 
godt med vores lærere, også selv jeg på 
et tidspunkt krydsede klinger med vo-
res rektor, da vi okkuperede skolen”. 
Svend-Arne Vang griner hjerteligt. Re-
volutionen medførte heldigvis ikke 
blodsudgydelser. 

blå bog

Svend-Arne Vang

›   Født 1950 i Hasle på  
Bornholm

›   Gik på Hasle Borgerskole 
indtil 7. kl.

›   Som 14-årig i lære som  
isenkræmmer og udlært  
som 18-årig

›   Tager til København og  
fungerer som kommis i 1 år

›   2½ år som soldat i panser-
tropperne, hvor han kører 
kampvogn

›   ½ år på Grundtvigs  
højskole i 1973

›   1 år som pædagogmedhjæl-
per i Brønshøj

›   Tog HF i København  
1975-77

›   Læste samfundsfag på 
Københavns Universitet 
1977-79

›   Tog læreruddannelsen på 
Københavns Dag- og Aften-
seminarium 1979-1983

›   Lærer på Kingos Skole i 
Lynge og Uggeløse 1982-91

›   Lærer på Uvelse Skole  
1991-92

›   Pensionsrådgiver i forsik-
ringsmæglerfirma 1992-94

›   Lærer på Kingos Skole igen 
1994-2002

›   Viceinspektør på Ny  
Hollænderskole 2002-06

›   Skoleleder Ny Hollænder-
skole 2006-

›   Formand Skolelederforenin-
gen Frederiksberg 2006 -

trivsel  og
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peter sørensen

Siden blev det samfundsfag på Kø-
benhavns Universitet, men da udsig-
terne til arbejde som underviser i gym-
nasiet så sløje ud, opgav Svend-Arne 
Vang studiet efter 1.-del og søgte ind 
på Københavns Dag- og Aftensemina-
rium for at blive lærer. I mellemtiden 
havde han fået både kone og barn og 
måtte tage aftenarbejde på fabrik for 
at få enderne til at mødes. Men kur-
sen var lagt, og han blev færdig i 
1982.

Et praktikforløb havde bragt ham om-
kring Kingoskolen, som han blev dybt 
fascineret af. Efter eksamen søgte han 
stilling som lærer her og fik ønskejobbet. 
Svend-Arne Vang fortæller engageret:

”Det var en helt unik skole efter da-
tidens standarder. Vi var en overbyg-
ningsskole, der kun havde 7.-10. kl. 
Jeg tør godt sige, at skolen var ”ræve-
rød”. Skolelederen Jens Jacobsen var 
selv socialist og havde inddelt skolens 
lærere i selvstyrende teams. I det hele 
taget var der udstrakt lærer- og elevde-
mokrati på skolen. Eleverne skulle i 
praktik allerede fra 7. kl. I 8. kl. havde 
de 3 uger i praktik, i 9. kl. 4 uger og i 
10. kl. endnu længere tid. Jo ældre 
eleverne blev, desto længere skulle de 
væk. I 10. kl. skulle de endda til ud-
landet i praktik. Alle praktikforløb blev 
inkorporeret i undervisningsforløb, så 
undervisning og praktik hang sammen. 
Og praktikkerne var vidt forskellige. Der 
var fx en socialpraktik, hvor man kom 
omkring det, der dengang hed Ånds-
svageforsorgen eller handicapinstitutio-
ner, der var en børnepraktik, hvor man 
var i børnehaver, vuggestuer eller sko-
ler, og i en anden praktisk kunne man 
komme på fabrik eller andre typer er-

hvervsvirksomheder – alt i nøje tilrette-
lagte forløb”.

Svend-Arne Vang var studievejleder 
og ”var med til at kørte hele showet”, 
som han siger: 

”Tiden på Kingoskolen har i høj grad 
præget mit syn på børn og unge. Det er 
vigtigt, at vi ser alle børn og gør, hvad 
vi kan for den enkelte, både den svage 
og den dygtige. Det var også en tid, 
hvor jeg kom tæt på skolens ledelse, 
sad i pædagogiske udvalg og fik hvervet 
som formand for lærerrådet. Jeg lærte 
meget af den tid”.

Sporskifte
På et tidspunkt med dalende elevtal på 
grund af demografiske ændring blev 
Svend-Arne Vang offer for det berygte-
de SIFU-princip - sidst ind, først ud. 
Han blev forflyttet til en lille skole og 
skulle pludselig undervise en 1. kl. i 
matematik. Han tog hele sin situation 
op til fornyet overvejelse og valgte et år 
senere at tage orlov.  Han fik ansættel-
se i et forsikringsmæglerfirma, rådgav 
om pensioner og sammenstrikkede ud-
dannelsesforløb for kollegaerne.  Men 
han holdt kun i 2 år og søgte så en ny 
stilling på Kingoskolen, der pludselig 
blev åben. Selv forklarer han: ”Jeg sav-
nede undervisningen og børnene vildt 
meget”. 

IT havde holdt sit indtog i skolever-
denen, og han kastede sig nu over ud-
fordringerne med at implementere IT 
på skolen og i undervisningen. Han fik 
sparket de kommunale folk ud: ”De 
kørte det ad Pommern til!”, forklarer 
han og smiler, og så fik han styr på det. 
Han underviste kun lidt, men var nu i 
hovedsagen IT-vejleder og studievejle-

der. Men han var ikke tilfreds med ud-
viklingen på skolen:

”Ofte kørte jeg med Berit Rønnow, 
skolens tillidsmand, til og fra skole. Vi 
drøftede skolens retning, også ledelse. 
Skolens værdier var blevet udvandet. 
Før havde vi været en progressiv skole, 
nu var praktikkerne skrumpet på grund 
af indførelsen af fagenes minimumsti-
metal, men uden at vi for alvor havde 
formuleret nye værdier og fået en ny 
retning. En fredag på vej hjem sagde 
jeg til Berit: Nu gider jeg sgu snart ikke 
længere, jeg tror, jeg finder mig et job 
som leder på en anden skole! Berit slog 
en skraldende latter op og mente, at 
jeg havde det for godt og bestemte alt 
for meget på skolen til, at jeg ville gide 
lette røven efter noget andet. Det pro-
vokerede mig!”.

Svend-Arne Vang tog hjem og så en 
ledig souschefstilling på Ny Hollænder-
skolen og ringede til den daværende 
skoleleder Jens Hammer og aftalte et 
møde.

”Jeg vidste med mig selv, at hvis jeg 
skulle gøre springet, skulle jeg have en 
god mavefornemmelse omkring både 
ham og jobbet. Jeg sagde til ham, at 
hvis han tog mig, skulle jeg have reel 
indflydelse fra starten, for jeg gad ikke 
flytte viskelæder på et skrivebord. Jeg 
svingede med ham med det samme, 
jeg kunne lide hans holdninger, hans 
lidt sorte humor og person. Jeg havde 
ingen lederuddannelse, men han købte 
mig på masser af erfaring med udsko-
lingen og min brede erfaring i øvrigt”. 

Den nye souschef fik den ønskede 
indflydelse fra starten. Han fortæller, 
hvordan skolen pga. en skolesammen-
lægning havde været igennem nogle 

»Det er aldrig træls at gå på arbejde. Jeg får så me-
get positiv feedback fra både lærere og børn. Det er 
superfedt. Der gik ikke lang tid, efter at jeg var ble-
vet leder, at jeg tænkte ved mig selv: Hvorfor fa’en 
gjorde jeg ikke det noget før«
{ Svend-Arne Vang, skoleleder, Ny Hollænderskolen, Frederiksberg }

høj faglighed
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tumultagtige år, hvor det ikke havde 
været helt enkelt at få to gamle skole-
kulturer til at smelte sammen til en. 
Nu lavede de en afdelingsopdelt struk-
tur og indførte selvkørende teams. En 
lærer skulle desuden have alle sine ti-
mer på samme årgang og altså kun føl-
ge sine klasser indenfor 1.-3. kl., 4.-6. 
kl. eller 7.-9. kl. – alt efter hvilken af-
deling læreren befandt sig i. 

Selv om Svend-Arne Vang kun var 
souschef de første fire år fra 2002 og 
først blev skolens øverste leder i 2006 
omtaler han tiden indtil nu som ét for-
løb og én proces. Han sejler i den 
kompasretning, som han og Jens 

Hammer i sin tid udstak. Sammen 
med få andre skoler i landet blev Ny 
Hollænderskolen frontløber på de 
nævnte felter. 

I mellemtiden er skolen vokset. Fre-
deriksberg oplever generelt stigende 
elevtal. Unge flytter ikke væk, der er 
faldende privatskolefrekvens, folk føler, 
at de får en god undervisning i folke-
skolen. Svend-Arne Vang tilskriver også 
successen den store interesse, som po-
litikerne i Frederiksberg viser skolerne, 
og at kommunen generelt har givet 
gode økonomiske rammevilkår og tager 
skolelederne med på råd, når skolepoli-
tikken afstikkes. 

Elever skal trives
Jeg spørger til, hvor hans fokus i det 
daglige arbejde ligger:

”Det ligger på trivsel og faglige re-
sultater for både elever og lærere. Mit 
mantra er, at eleverne skal trives for at 
kunne lære noget. De mål og værdier, 
vi har for trivsel og faglighed, ligger på 
hjemmesiden, og vi tager dem død-
sensalvorligt. Fx lægger vi stor vægt på 
trivsel i vores ugentlige klassemøde i 
hver eneste af skolens klasser. Vi har 
udviklet en metode for indhold og af-
vikling af klassemødet i samarbejde 
med psykolog Helle Højby, som alle læ-
rere følger. Desuden har vi uddannet 

trivsel og 
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vores AKT-lærere på snart sagt alle mu-
lige måder, så vi er toprustet til opga-
verne med trivsel. Ledelsesmæssigt har 
vi stor fokus på trivsel og holder møde 
med AKT-lærerne hver 14. dag for at 
fastholde momentum”. 

”Vi har arbejdet inkluderende her 
på skolen lang tid, før begrebet blev 
opfundet. Vi har derfor længe kunnet 
arbejde med børn med diagnoser, fx 
ADHD. Vi har heller ikke sendt ret 
mange børn videre til specialskolerne. 
Det har også været vigtigt for os at ita-
lesætte problemstillingerne rigtigt. Vi 
taler aldrig om problembørn, men om 
børn i problemer”.

”På klassemøderne opdrager vi des-
uden til demokrati og respekt, og vi ska-
ber et rum, hvor man kan tale ud i et 
beskyttet forum. Børnene bliver gode til 
det, når vi hele tiden har fokus på det”.

Svend-Arne Vang fortæller, at han 
op til translokationen her sidste forår 
snakkede med 9. kl.’erne for at få et 
indtryk af deres generelle oplevelse af 
både trivsel og faglighed på skolen. Om 
det sociale fik han følgende tilbagemel-
ding, som han inkluderede i sin afslut-
ningstale: 

>	 	Klassemøderne har haft stor betyd-
ning for trivslen og sammenholdet i 
klasserne og på årgangen.

>	 	Trivselsuger og den årlige trivselsdag 
har været spændende og sjove, men 
også haft betydning for vores forstå-
else for hinanden.

>	 	Der er blevet udviklet mange ven-
skaber på tværs af klasserne.

>	 	Der stor solidaritet mellem eleverne 
på årgangen.

>	 	Skolens force er det gode sociale 
miljø.

>	 	Vi har fået rigtig gode venner, som 
man helt sikkert vil holde kontakt 
med.

medarbejdere skal trives
Også medarbejdernes trivsel ligger ham 
meget på sinde:

”Et omdrejningspunkt for medarbej-
dernes trivsel er teamet. Også ledelsen 
arbejder som team. Vi beder ikke per-

sonalet om at gøre noget, som vi ikke 
selv kan honorere. At udvikle teamsam-
arbejdet er en uendelig proces, hvor 
gryden konstant skal holdes i kog. Om-
kring mig har jeg et vanvittig dygtigt og 
hårdtarbejdende ledelsesteam, som 
ofte sidder her sent. Jeg tror, at alle 
lærere vil sige, at vi er tilgængelige. 
Jeg siger med vilje ikke synlige, men 
tilgængelige. Skolen er geografisk for-
delt over flere bygninger, som ikke 
hænger sammen, så vi kan ikke være 
overalt, men vi kan være tilgængelige, 
og det er vi. Selv vores administrative 
leder skal fungere som sjælesørger, når 
det er nødvendigt”.

”Vi gør meget ud af, at det skal 
være ufarligt at henvende sig med et 
problem. Så tager vi en snak og finder 
den nødvendige aflastning. Der er hvert 
år nogle, der bliver syge eller oplever 
stress på arbejdet eller derhjemme. 
Medarbejdere har ofte dårlig samvittig-
hed, hvis de får forfald. Og så er det 
mig som leder, der skal sige, at de sim-
pelthen ikke kan få lov til at være på 
fuld tid. Jeg har et valgsprog, der siger: 
”Det kan ikke betale sig at være en 
dårlig personaleleder!”. Det mener jeg 
virkelig, hverken økonomisk eller men-
neskeligt. Trivslen styrkes af, at vi al-
drig arbejder alene, men altid i teams. 
Vi snakker VI og ikke JEG”. 

”Jeg synes, kollegaer er dygtige til 
at sige til lederne, hvis der er en, der 
har det svært. Det gør de, fordi de er 
sikre på, at vi bruger vores viden om 

»Jeg vidste med mig selv, at hvis jeg skulle gøre 
springet og blive souschef, skulle jeg have en god 
mavefornemmelse omkring både min chef og job-
bet. Jeg sagde til ham, at hvis han tog mig, skulle 
jeg have reel indflydelse fra starten, for jeg gad 
ikke flytte viskelæder på et skrivebord.«
{ Svend-Arne Vang, skoleleder, Ny Hollænderskolen, Frederiksberg }

høj faglighed
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medarbejdere på en god måde. På vo-
res hjemmeside står der meget om triv-
sel. Jeg vil vove den påstand, at der 
ikke står noget, som vi ikke gør”.

Jeg beder om at få adgang til sko-
lens trivselsundersøgelse, og Svend-Ar-
ne Vang har ikke noget at skjule. På 
områderne job og organisering, indfl y-
delse, ledelse, samarbejde, motivation, 
engagement og tilfredshed scorer Ny 
Hollænderskolen over gennemsnittet. 
Kun på et felt ligger skole lidt under. 

Ikke bange for test
Det andet hovedpunkt i værdigrundla-
get handler om høj faglighed:

”Vi er meget systematiske og tester 
meget for at sikre os, at vi kender ele-
verne godt og får dem hjulpet så godt 
som muligt. Fx tester vi for læsekoden 
allerede i børnehaveklassen, så vi på 
forhånd har en god ide om børnenes 
standpunkt, før de kommer i 1. kl. Vi 
afsætter ressourcepersoner, som følger 
børnene fra børnehaveklassen og over i 
1. kl., så de oplever sammenhæng”. 

”Vi sørger for at uddanne faglige fyr-
tårne på diplomniveau i læsning og 
matematik, så de sammen med vores 
AKT-vejledere kan vejlede lærerne. Det 
er så læselærernes opgave at møde læ-
rerne, også i deres undervisning, for at 
drøfte med dem, hvordan de med for-
del kan arbejde med børnene. Vi gør 
meget ud af vidensdeling. Her følger vi 
Frederiksberg Kommunes målsætnin-
ger.  Som formand for den lokale leder-
forening tør jeg godt sige, at vi som 
skoler føler os forgyldt med faglig efter-
uddannelse.  Jeg kan afsætte 6000 kr. 
om året pr. lærer. Og jeg kan se, at det 
virker. I løbet af 10 år kan vi spore en 
tydelig faglig udvikling, så vores skole 
nu ligger langt over landsgennemsnittet 
i de nationale tests. Noget skyldes et 
gunstigt socioøkonomisk udgangs-
punkt, men også når vi tager højde for 
det, ligger vi pænt over gennemsnit-
tet”.

For at udvikle undervisningen an-
vender vi redskaberne for aktionslæ-
ring. Vi italesætter et problemfelt, det 
kan være fagligt, det kan handle om 
klasserumsledelse, og så sætter vi de 
faglige fyrtårne eller AKT-lærerne på 
som konsulenter til at give feedback, 
så vi gennemrefl ekterer feltet. Det kræ-

ver tillid blandt lærerne, men jeg sy-
nes, at vi via teamsamarbejdet har ud-
viklet en god tillidskultur på skolen. 

Skulle have været leder noget før
Tiden løber alt for hurtigt i selskab med 
en engageret skoleleder, der brænder 
for sit arbejde. Jeg spørger ham til 
sidst, hvordan han har det med sit le-
derjob.

”Jeg er en glad mand hver dag. Jeg 
er altid i godt humør. Det er aldrig 
træls at gå på arbejde. Jeg får så me-
get positiv feedback fra både lærere og 
børn. Det er superfedt. Der gik ikke 
lang tid, efter at jeg var blevet leder, at 
jeg tænkte ved mig selv: Hvorfor fa'en 
gjorde jeg ikke det noget før. Når jeg 
har det sådan, skyldes det nok, at jeg 
føler, at jeg mestrer det. Der skal sgu 
være styr på butikken hele vejen rundt, 
og det har jeg i kraft af et fantastisk 
ledelsesteam og et lige så fantastisk 
hold af gode medarbejdere”.

”Før du kom for at interviewe mig, 
spurgte jeg Rikke, min souschef, hvad 
hun synes, min største svaghed er. Hun 
svarede: ”Jeg tror nok det er din tålmo-
dighed og pænhed!”. Her vil jeg så 
sige, at jeg også har temperament. Når 
min bornholmske accent pludselig træ-
der frem, er det fordi jeg har krydset 
min tålmodighedstærskel”. 

Han slutter med at fortælle om et 
pædagogisk arrangement, der netop er 
blevet afholdt. Erhvervspsykolog Henrik 
Leslye havde et oplæg om positivitet. 
Måske håber han at kunne udbrede sin 
egen glæde ved arbejdet til hele med-
arbejderstaben: ”Negative ting skal 
bare ikke tage overhånd. Vi skal stræk-
ke de positive ting – han viser det med 
hænderne – så de får overtaget”. Jeg 
spørger ham, om det ikke kan undermi-
nere medarbejdernes tillid til ham, hvis 
han nu begynder at kræve, at de hele 
tiden skal have JA-hatten på, for tør de 
så vise en eventuel uenighed med ham?

”Jeg hader det udtryk. Og det er 
ikke det, jeg mener med positivitet. Jeg 
og ledelsen i øvrigt forventer ægte 
modspil. Udvikling kræver, at vi altid 
tør dialogen. Ud med JA-hatten på den 
måde. Alligevel skal vi have fokus på at 
fastholde positiviteten i vores arbejde 
og daglige omgang med hinanden og 
eleverne”. 

Cykelvikar som skoleleder
Jo, jeg tror jeg forstår, hvorfor Svend-
Arne Vang ikke bryder sig om at blive 
fremhævet som en særlig god leder, 
men som en almindelig en af slagsen, 
der arbejder hårdt: Hans grundværdier 
handler alt for meget om fællesskab, 
om at løfte i fl ok, at alle – også de sva-
ge skal have en chance, til at han øn-
sker at blive fremhævet. 

Men det er jo nok også, fordi han 
overhovedet ikke er noget særligt, at 
han er blevet valgt som formand for 
den lokale forening af skoleledere, og 
at han er blevet bedt om at fungere 
som en slags skoleleder-cykelvikar for 
en nærliggende skole, der har brug for 
lidt ekstra ledelseskraft i et halvt år. Og 
det er givetvis også fordi han overhove-
det ikke er noget særligt, at hans 4 
kvindelige souschefer i forbindelse 
med hans 60-års fødselsdag fi k ”tato-
veret” hans initialer på deres skønne 
feminine overarme.

Jeg får en sandwich med til toget, 
da jeg forlader hans kontor et stykke 
over kl. 7 om aftenen. På vej ud af sko-
len passerer jeg et klasseværelse, hvor 
en musiklærer er i fuld gang med at 
tjekke instrumenter. Der arbejdes på 
Ny Hollænderskolen. Her et par uger 
før lockouten effektivt lukkede elever 
og lærere ude. 

det er givetvis også 
fordi han overhovedet 
ikke er noget særligt, at hans 4 kvindelige sous-
chefer i forbindelse med hans 60-års fødselsdag fi k ”tatoveret” hans ini-
tialer på deres skønne 
feminine overarme.
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mellemspil

Kartofl er gør glad 
Naturens lykke-knold! Indeholder stivelse og 
kulhydrater, der øger udskillelsen af seroto-
nin, som gør dig i bedre humør og mere rolig. 
Gulerødder er også gode til formålet. 

I regeringens Vækstplan forlyder det, at de fremti-
dige økonomiske rammer indebærer ”fortsat mulighed 
for opretholdelse af den kommunale service, men at de 
samtidig nødvendiggør en stram styring af økonomien”. 
Planen dikterer således en ”vækst” i kommunerne på:

Hermed fl ytter regeringen reelt to milliarder kroner fra 
kommunerne og over til det danske erhvervsliv for at 
hjælpe dem – eller os alle – ud af krisen. 

Kommunerne får dog samtidig hævet anlægsloftet 
næste år, ligesom kommuner med presset likviditet kan 
se frem til en hjælpende hånd.

Analytikere peger på, at regeringen reelt vil spare meget 
mere på det off entlige over de kommende år: Det handler 
snarere om 12-15 milliarder kroner.

Skolelederforeningen har medvirket til en oversættelse af det norske kortlægnings-
redskab Skolementor, der giver inspiration til arbejdet med at etablere en handle-
plan for anvendelsen af IT i fagene. 

"Værktøjet er tilgængeligt for deltagerne i projektet Digital Forandringsledelse, 
men alle medlemmerne af foreningen kan være på en kigger", fortæller projektleder 
Michael Rasmussen. 

På hjemmesiden skolementor.no vælger man dansk i sprog og demo, så er man i 
gang. Demobrugerne kan bare ikke gemme deres undersøgelse, men skal lave den 
færdig i samme arbejdsgang.

Læs mere om projekt Digital Forandringsledelse på hjemmesiden

  K    rt-
lægning

2014

0,4 %
2013

0,1 %
2015

0,5 %
2016

0,6 %
2017

0,7 %
2018

0,75 %
2019

0,75 %
2020

0,75 %

SMÅ GAVER 

FarVel
 At blive taget ud af sin klasse  
for at modtage specialundervis-
ning er en stor ændring i et 
barns dagligdag. Derfor skal 
barnet have mulighed for at 
tage ordentlig afsked med sin 
klasse og tid til at indstille sig 
på den nye situation. 

Det er essensen af en udta-
lelse fra Folketingets Ombuds-
mand, som henviser til FN’s 
børnekonvention, artikel 3, stk. 
1: ”I alle foranstaltninger ved-
rørende børn, hvad enten disse 
udøves af offentlige eller priva-
te institutioner for socialt vel-
færd, domstole, forvaltnings-
myndigheder eller lovgivende 
organer, skal barnets tarv kom-
me i første række”.

Jeg taler helst med Børn; 
thi om dem tør man dog 
haabe, at de kan blive 
Fornuft-Væsener
Kierkegaard, 200 år, 5. maj 2013
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• Plads til refleksion væk fra den hektiske lederhverdag

• Intensive internater, hvor du kan danne netværk med andre ledere fra 
skoleverden

Studiestart med internat 5.-6. september 2013 i Aarhus. 

Læs mere på www.viauc.dk/ledelse

Klar til leDelSe 
af fremtiDenS SKole? 

Scan koden og 
læs mere om 
uddannelsen
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repræsentativt …   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Hung Tien Vu }

Repræsentantskabsmøde 2013: Formand Anders Balle fokuserede i 

sin beretning på skoleledelsens rolle og vilkår efter en skolereform 

og en ændret lærerarbejdstidsaftale

 S olen lå lavt, sneen lyste hvid 
og den truende lockout puste-
de kold vind ind ad sprækker-
ne til de ca. 100 lokale re-
præsentanter, der sammen 
med Skolelederforeningens 

HB og sekretariat var forsamlet i Odense til 
ordinært repræsentantskabsmøde.

I sin beretning præsenterede formanden 
Anders Balle et overblik over foreningens po-
litik og aktiviteter i det foreningsår, der er 
gået – samt ikke mindst de scenarier, der lig-
ger foran os. 

Uanset hvordan det ender, vil skolen i lø-
bet af næste  skoleår skulle omdefi neres, hvil-
ket bl.a. ”vil stille meget større krav til os om 
nærværende, intervenerende og coachende 
ledelse og ledelse, som kan fastholde fokus 
på resultater og god trivsel”, sagde Anders 
Balle.

En væsentlig fremadrettet opgave for for-
eningen bliver derfor at sikre den fornødne 
ledelseskraft og kompetence til at gennemfø-
re reformen. Og det er ikke mindst de lokale 
afdelinger, som skal sikre de bedste ledelses-
vilkår i kommunerne. 

  en 
ForårS-
 dag I…
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vedtægter

”Den største udfordring bliver ikke ændrede regler, 
men snarere en ændret kultur i skolens medarbejder-
grupper. Her er samarbejde, professionalisme og resul-
tatorientering bredt set væsentlige nøgleord, hvilket 
sammen med større fælles forpligtelse og tilstedevæ-
relse koster på autonomien. Heri ligger for mange læ-
rere kernen i kulturændringen”, sagde Anders Balle.

Større fællesskab om opgaveløsningen
Færre fælles aftalte normer og rammer medfører en 
tydeligere ledelses- og arbejdsgiverrolle og et øget 
fokus på skoleledelsens ret og pligt til at handle.

”Det vil styrke behovet for det kommunale leder-
fællesskab og øget ledelsesmæssigt sammenhold, li-
gesom det vil synliggøre behovet for lokal afklaring i 
skolevæsenet og et behov for intern ledelsesafklaring 
på skolen”, sagde Anders Balle.

Han afviste enhver form for bureaukratisering af 
arbejdsfordelingen. Skolelederne skal ikke lede og 
fordele arbejdet ud fra bureaukratiske tildelingsprin-
cipper med faktorer og minutopgørelser. Der skal le-
des ud fra en fordeling af opgaver og med en forvent-

Ny pensionistafdeling m.m.

En række forslag blev drøftet på repræsentant-
skabsmødet. Bl.a. fremsatte hovedbestyrelsen et 
forslag om at etablere en selvstændig pensionistaf-
deling for skoleledere, hvilket blev besluttet.

Den nye selvstændige pensionistafdeling for skole-
ledere er en realitet pr. 1. april 2013 og betyder, at 
medlemmer, der går på pension herefter har mulig-
hed for at vælge:

1.   At lade sig overføre til Skolelederforeningens 
pensionistafdeling i bopælskommunen eller i den 
kommune, hvor man har været aktiv skoleleder.

2.   At lade sig overføre til en lokale DLF-kreds’ 
pensionistfraktion i bopælskommunen eller i den 
kommune, hvor man har været aktiv skoleleder.

3.   At afmelde medlemskabet og pensionistmedlem-
skabet i både DLF og Skolelederforeningen.

Skolelederforeningens pensionistafdeling etableres 
som en ”minimumsmodel”, hvor medlemmerne dan-
ner lokale aktivitetsgrupper. Lokale aktiviteter kan 
evt. koordineres regionalt eller arrangeres i samar-
bejde med den lokale Skolelederforening eller DLF’s 
lokale kreds. 

Nok et forslag til vedtægtsændring blev vedtaget. 
Det gik på, at grupper af særligt ansatte efter ho-
vedbestyrelsens beslutning kan danne landsdæk-
kende faglige klubber i Skolelederforeningen.

Sidst blev fremlagt et forslag af formandskaberne i 
Vejle, Kolding, Hedensted, Horsens og Fredericia lo-
kalafdelinger om ændret kontingentopkrævning, så 
Skolelederforeningen og ikke DLF forestår opkræv-
ningen for dens medlemmer.

Jørn Jørgensen, lokalformand for Kolding Skoleleder-
forening motiverede forslaget og pegede på, at når 
foreningen i øvrigt søger at agere selvstændigt på 
alle områder, kan det det ikke være rigtigt, at man 
ikke selv kan stå for kontingentopkrævningen. Pen-
gene skal være i eget hus, som han sagde.

Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte forslaget og på 
HB’s vegne pegede HB-medlem Torben Mørup på, 
at det ikke er rimeligt pt. at bruge op til ½ mio. kr. på 
et separat medlemssystem og mere oveni til drift. 
Forslaget kom til afstemning, hvor det ikke blev 
vedtaget. 

repræsentativt … 

pensionistfraktion i bopælskommunen eller i den 
kommune, hvor man har været aktiv skoleleder.

3.   At afmelde medlemskabet og pensionistmedlem-
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ning til medarbejderne om, at de 
udfører arbejdet samvittighedsfuldt 
og ud fra deres bedste prioriteringer. 

Fællesskabskulturen skal åbne for, 
at man i højere grad ikke blot plan-
lægger sammen, men kommer hos 
hinanden i undervisningen og gen-
nemfører en mere fl eksibel undervis-
ning i fællesskab. Derfor er tilstedevæ-
relsen et væsentligt grundlag for den 
kommende reformering af skolen.

Skolelederforeningen anbefaler, at 
der stilles en coach eller mentor til rå-
dighed for den øverste leder og for le-
delsesteamet. Som gennem observatio-
ner og udfordrende spørgsmål kan faci-
litere refl eksion og understøtte strategier 
i forhold til ledelsens og skolens udvik-
lingsbehov:

>	Der er behov for etablering af et nati-
onalt videnscenter for skoleledelse.

>	Der er behov for revurdering af ind-
holdet i diplomuddannelserne i skole-
ledelse.

>	Kompetenceudvikling for skoleledere 
skal prioriteres højt den kommende tid.

Formanden lagde op til, at spørgsmålet 
om folkeskolereform og ny lærerarbejds-
tidsaftale skulle drøftes senere på dagen, 
så repræsentantskabet kunne give en 
samlet melding på foreningens ståsted.

Beretningerne – den mundtlige og 
skriftlige – blev vedtaget enstemmigt. 
Begge ligger på hjemmesiden.

Hvor står skolelederne?
Det ordinære repræsentantskabsmøde 
blev suspenderet to timer for, at repræ-
sentanterne gruppevis kunne drøfte for-
eningens politik og positionering i rela-
tion til øjeblikkets aktuelle temaer: 

>	Folkeskolereform
>	Lærernes arbejdstid
>	Konfl ikt
>	Aftalesystemet

Skolelederforeningens næstformand 
Claus Hjortdal introducerede gruppe-
arbejdet og samlede op sammen med 
formanden.

Foreningen støtter grundlæggende 
reformforslaget, og det blev nævnt, at 
da skolelederne har overblikket over 
tilrettelæggelsen af undervisningen 
mv., skal man dermed også sikre ba-

lancen mellem kompetencer og interes-
ser i en reformeret folkeskole med ikke 
mindst en udvidet skoledag.

 Netop det sidste kredsede en del 
indlæg om. Der er behov for, at en ny 
folkeskole ikke bliver for centralt regu-
leret og styret, hed det. Der skal være 
plads til lokal frihed på skolerne, så 
aktivitetstimerne kan tilrettelægges lo-
kalt, på den enkelte skole, så der er 
rum til både ledelse og pædagogik – og 
så det giver mening og ikke bare afvik-
les pr. automatik.

Også vedrørende lærernes arbejds-
tidsaftale hed det, at der skal tænkes 
kvalitet frem for kvantitet. Skoleleder-
ne ønsker differentieret, mere individu-
aliseret forberedelsestid til lærere, af-
hængig af opgaver og erfaring, fag og 
rammer. Ens behandling af forskellige 
mennesker er reelt forskelsbehandling, 
hed det i et indlæg…

At en mindre detailstyring også gælder 
den ledelse, der skal til i en ny arbejds-
tidsaftale, syntes der konsensus om. 

… demokrati
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Der er ikke brug for Kaj-Holger-ledelse, 
som Claus Hjortdal udtrykte det. Moderne 
ledelse hviller på tillid og tager bl.a. hen-
syn til det psykiske arbejdsmiljø.

Flere indlæg fokuserede på behovet 
for øget tilstedeværelse, men heller 
ikke det skal være for rigidt og centralt 
styret. Så arbejdstidsaftalen skal æn-
dres, men det gode samarbejde på sko-
lerne skal ikke ændres. 

Med hensyn til skoleledernes LC-le-
deroverenskomst, som KL har fremført 
krav om kraftige ændringer af, dukker 
den antageligt først op i slipstrømmen, 
når konflikten om lærerarbejdstiden har 
lagt sig.

Lige før lockouten
På dagen for repræsentantskabsmødets 
afholdelse (21. marts) håbede Skole- 
lederforeningen stadig på en forhand-
lingsløsning på den aktuelle konflikt mel-
lem KL og LC om lærernes arbejdstid. Og 
meldingerne fra repræsentanterne var, at 
man er klar på skolerne. 

Det blev også nævnt, at det fremad-
rettet er vigtigt, at retorikken er positiv 
og peger mod det gode samarbejde ef-
terfølgende med bl.a. lærerene.

Omvendt var der et par krasse kom-
mentarer til paradokset om, at skoleleder-
ne er i risiko for at skulle betale konflikt-
kontingent i forbindelse med en strid, som 
man ikke føler, man er en del af.

Claus Hjortdal og Anders Balle ikke 
forsvarede, men forklarede baggrunden, 
nemlig at foreningen overenskomstmæs-
sigt er medlem af forhandlingsfællesska-
bet LC, som i andre sammenhænge har 
givet gode resultater, og hvor man så 
også hænger sammen i krisetid.

Skolelederforeningens organisatori-
ske indplacering var også til drøftelse, 
og der blev peget på, at når skolen bli-
ver lavet så meget om, som det tyder på, 
burde organisations- og aftalesystemet 
måske også laves om…

I foreningen arbejder et udvalg pt. 
med at gå tæt på, hvad perspektiverne 
er i fremtiden og vil til efteråret frem-

repræsentativt … 

lægge et oplæg til nye måder at organi-
sere sig på fagligt/fagpolitisk. 

Repræsentantskabet vedtog på ba-
sis af drøftelserne to udtalelser – eller 
resolutioner om man vil – der kan læ-
ses på hjemmesiden.

Til at styre repræsentantskabsmødet 
dirigent som valgt konsulent i forenin-
gen, cand.jur. Peter Cort, der førte for-
samlingen kyndigt gennem dagen, her-
under også aflæggelse af regnskab for 
sidste år og orientering om budget 
2014, der bl.a. indebærer, at kontin-
gentet fastholdes uændret. 

Al relevant information i forbindelse 
med repræsentantskabsmødet 2013 
ligger på hjemmesiden

Arbejds-
markeds-
styrelsen

Alle jobportaler er ens …
Bortset fra én!

På jobbing.dk ser du ikke kun job, du forventer at se

— vi viser dig også job, du ikke i forvejen vidste var noget for dig.

www.jobbing.dk
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mellemspil

Chili gør glad 
Det stærke Capsaicin øger udskillelsen af 
endorfiner, morfinlignende stoffer, som virker 
bedøvende og giver en behagelig fornem-
melse på linje med succes og sex...

I spil
Formidlingskonsortiet, der består 
af KL, Skolelederforeningen og 
andre aktører på skoleområdet, 
har udgivet publikationen ”Viden 
i spil”. 

Her gives gode grunde og idé-
er til at inddrage viden fra forsk-
ning og gode erfaringer i udviklin-
gen af folkeskolen, og der peges 
på områder – fx inklusion og digi-
talisering – hvor man kan sætte 
nye processer i gang. Spørgsmå-
let er blot, hvordan ny viden m.m. 
operationaliseres – bliver ved-
kommende, værdiskabende og 
håndgribelig?

”Det handler bl.a. om at forla-
de forestillingen om, at viden er 
noget, der kommer dryppende og 
kan integreres efter behov. I ste-
det bør man helhjertet satse på 
at gå dialog med forskere, videns-
centre mv. og inddrage dem di-
rekte i nye udviklingsprojekter”, 
siger næstformand Claus Hjort-
dal, der repræsenterer Skoleleder-
foreningen i konsortiet.

Publikationen ”Viden i spil”  
ligger på hjemmesiden

Mens 68 % af de 0-2  årige bruger digitale medier derhjemme, 
gælder det hele 94 % af de 3-6 årige. Børn bliver med andre ord mere 
og mere digitale, jo tættere de kommer på skolestarten.

Børnene begrænser sig ikke til kun at benytte et enkelt digitalt red-
skab. De har som regel gang i flere. Så mange benytter sig af en eller 
flere af følgende digitale medier i hjemmet:

Tablet

51 %
Smartphone

51 %

Bærpar
computer

50 %

Spille-
konsol

42 %

Stationær
computer

24 %

Digital
kamera

22 %

Digital
kamera

5 %
Andet

3 %

Bruger ikke 
digitale medier 

derhjemme

12 %

??

Digitale 
vaner

Kilde: KMD Analyse.

 Energiregningen bliver  mindst 4.2 mio. kr. billigere på skoler og SFO’er i Ruders-
dal Kommune. Om året. 

Det sker, fordi man har indgået et samarbejde med en entreprenørvirksomhed, 
som skal finde besparelser på skoler og SFO’er, der kan reducere energiforbruget 
med 20 % i perioden 2010-16.

Besparelserne sikres bl.a. ved at forbedre de tekniske installationer på skoler-
ne.  Men det handler også om at få ændret adfærd blandt elever og lærere, hvor 
skolelederen går aktivt ind i processen som rollemodel og motivator.

Den samarbejdsform, som er valgt, kaldes Energy Service Company (ESCO) og 
indebærer, at entreprenørvirksomheden garanterer at finde energibesparelser på i 
dette tilfælde mindst 4.2 mio. kr. årligt. 

Sker det ikke, skal entreprenøren betale differencen til kommunen.

På hjemmesiden www.escoler.dk deler skolerne sparetips.

Spar på l   Set
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med idræt

 D en sidste sne ligger glimtende i 
Klostervængets Heldagsskoles sto-
re skolegård. Endnu har ingen sat 
deres aftryk i de spæde krystaller. 
Solen skinner lavt og morgenblegt 
og tvinger øjnene smalle. Alt synes 

uberørt, bredt ud for den, der vil sætte sit spor. 
Det kunne næppe være en mere symbolsk mor-

gen at træde ind på den gamle Østerbroskole. Her 
står man nemlig i den grad foran at træde nye spor. 
Fra næste skoleår bliver skolen idrætsprofilskole og 
i december sidste år ansatte man en ny leder, Mor-
ten Østergaard Jensen. Men forandringen gælder 
mere end blot profilskolens tre nye klasser i udsko-
lingen. 

”Vi skal have vendt hele skuden. Skolen skal 
have mange flere elever ind ad døren. Det er ele-
verne, vi lever af, og de er sivet kraftigt de senere 
år. Vi er nu nede under 200, hvor vi i virkeligheden 
burde have to fyldte spor. Skolen har få danske 
børn og nogle af de to-sprogede familier i distriktet 
vælger os også fra. Alt det skal der gøres noget 
ved”, lyder programerklæringen fra skoleleder Mor-

ten Østergaard.
Klostervængets Heldags-

skole ligger i på en sidegade 
til Lersø Parkallé i Køben-
havn. Postnummeret siger 
2100 og dermed ressour-
cestærke Østerbro, men sko-
ledistriktet hører til det bela-
stede Ydre Nørrebro. Den 
placering er en af forklarin-
gerne på skolens manglende 
tiltrækningskraft, mener Mor-
ten Østergaard Jensen.

”Vi ligger ikke rigtig i no-
gen bydel. Vi har berøring 
med tre andre dele, men er 
lidt i ingenmandsland. Vores 
distrikt er socioøkonomisk et 
af Københavns svageste”, 
forklarer skolelederen.

Klostervænget Skole har 
også på personalesiden en 
broget historie. I 2003 ver-
serede en meget alvorlig sag, 
der endte med at kommu-
nen bortviste fem af skolens 
lærere. At ry og rygte er sær-
deles klæbende størrelser, 
mærkede Morten Østergaard 
Jensen med det samme, 
han fik stillingen. 

”På Facebook fik jeg en 
masse lykønskninger. Og 
rigtig mange skrev: ”Til-

ma
ke
oV
 

er
Heldagsskole står foran en  

kolbøtte. Ry og rygte skal 

vendes, så de lange gange atter 

fyldes af lærende børn. Plenum 

har mødt en ny generation skole-

leder for en ny generation skole

extreme
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»Man burde udvide vores skoledistrikt. Der er jo en 
politisk målsætning om 20-40 % tosprogede børn, 
hvilket svarer til gennemsnitsrepræsentationen.  
Vi har 97 %... «
{ Morten Østergaard Jensen, skoleleder Klostervængets Heldagsskole, Østerbro }

lykke, det var flot – men er det ikke 
den der skole? Det bliver da vist noget 
af en opgave”, siger han og mimer be-
kymringen med rynkede øjenbryn inden 
han let smilende ryster på hovedet. 

Skoleturnaroundsspecialist
Ved første øjekast kunne Morten Øster-
gaard godt ligne den rette type til net-
op den opgave at lede en folkeskole 
gennem en større kulturændring. 

Han er iklædt et par stramme lavtal-
jede jeans, v-hals sweater i skarpt snit, 
skægstubbe og tilbagestrøget pande-
hår. Hans taske er af sort læder, et 
blankt guldskilt afslører det eksklusive 
mærke Pringle. Kort sagt ligner han 
ikke skoleledere, som de er flest.

Ivrig gestikulation ledsager den hur-
tige ordrige strøm af fuldendte senten-
ser. Af hvilke mange indeholder engel-
ske gloser som alert, turnaround, input 
og branding. Indtrykket er en ny gene-
rations skoleleder. Hentet ind til at lave 
en ny generations skole. 

Men selv om 39-årige Morten Øster-
gaard Jensen er debuterende skoleleder, 
er han bestemt ikke uden ledererfaring. 
Og han har faktisk allerede været en del 
af et meget succesfuldt ”skoleturna-
round”, som han kalder det. 

I 2006 blev han nemlig leder af 
Bellahøj Skoles nystartede idrætslinje, 
og det blev startskuddet til solstrålehi-
storien om en trængt skoles fuldstæn-
dige forvandling. Talt i tal, illustrerer 
Morten Østergaard:

”I 2006 havde skolen over 50 % 
to-sprogede elever. I indskolingen var 
det tæt på 100 %. Det samlede elevtal 
var godt 400. En tresporet skole var ved 
at blive et-sporet. I dag går der 820 ele-
ver. Indskolingen er firesporet. Andelen 
af to-sprogsbørn er på 34 % og det er 
ikke fordi man har mistet nogen to-spro-
gede, men fordi man nu har tiltrukket 
danske. Man har været nødt til lave di-
striktet mindre,  hvor man før udvidede 
hvert år. Det er en helt fænomenal ud-
vikling, og det er jo drømmen at gøre 
noget lignende her”, lyder det begej-
stret fra Morten Østergaard Jensen.

Den nye skoleleder medgiver, at der 
er væsentlige forskelle i rammerne på 
de to skoler. Men han er meget bevidst 
om sin nye skoles styrker. 

”Den her skole rummer så mange 
faciliteter og muligheder, at jeg er 
blæst væk,” siger han og leder vej ned 
af en af skolens lange flisegange.

”Vi har et lækkert nyt køkken med 
egen kok, der laver det mest bæredyg-
tige fairtrade mad, der findes, som bør-
nene i øvrigt hjælper til med. Tre fjer-
dedele af eleverne spiser køkkenets 
mad til en 10’er om dagen. Vi har gode 
faglokaler og fede idrætsfaciliteter med 
kunstgræsbane. Vi har et meget velud-
dannet engageret personale og skolen 
har en struktur, der kan rumme alle 
børn og give specifikke grupper bedre 
forhold”, siger Morten Østergaard Jen-
sen og fortsætter uden at miste pusten.

”Min opgave er simpelthen at kom-
me ud over rampen og få fortalt alt det 
til forældre og medier. Jeg skal meget 
aktivt lave lokal skoleudvikling og gav-
ne den landsdækkende heldagsskole-
kampagne samtidig med at jeg skal løf-
te kommunens profilskole-område. Og i 
sidste ende skabe en tryg og god faglig 
skole for de børn, der bor i vores grund-
distrikt”. 

Leder af egen skole
Men branding er en ydre ting og revolu-
tionen kommer altid indefra, det ved 
skolelederen, og derfor er han også me-
get klar i mælet om sin ledelsesmæs-
sige tilgang til opgaven.

”Jeg skal først og fremmest være 
leder for min skole. Det betyder, at jeg 
så vidt muligt vil forsøge at være her og 
ikke sidde til alle mulige møder ude i 
byen”, pointerer han med en pegefin-
ger i bordpladen. 

”Det første, der sker, når man an-
sætter ny leder er jo at vedkommende 

fakta

Tre ting på én gang

Klostervængets Idrætsskole 
starter 1. august 2013 en 7. og 
en 8. klasse, som skal udgøre 
den første del af elite-idræts-
linien. Der vil fortsat være en 
almen 7. og 8. klasse.

Alle børn i København, som 
går i 6. og 7. klasse i dette 
skoleår kan søge optagelse i 
en af eliteklasserne. Idræts-
grenene bliver ”Fodbold, 
Taekwondo, Atletik og Basis”. 
Den sidste vil optage elite-
sportsudøvere fra små 
idrætsgrene.

Med forandringen til idræts-
skole skal hele skolen arbejde 
med bevægelse og sundhed. 
Også i fagtimerne.

Klostervænget er derfor fra 
1. august 2013 tre ting på 
én gang, både Heldagsskole, 
Madskole og Idrætsskole. 

26
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med idræt

kommer på diplomuddannelse og er 
væk to gange om ugen i to år. Selvføl-
gelig er networking og faglig sparring fra 
gode kollegaer, der kan lære mig en mas-
se, vigtigt. Men jeg er ansat til at løfte en 
meget konkret opgave her, og derfor vil 
jeg helst være her mest muligt”.

Det betyder ikke, at den nye skole-
leder har tænkt sig at våge over sine 
ansattes mindste bevægelse. Tværti-
mod er det et af Morten Østergaard 
Jensens principper at uddelegere an-
svar og vise sine ansatte tillid:

”Jeg stoler meget på mennesker og 
det er min overbevisning, at hvis man 
umyndiggør folk, sker der ingen udvik-
ling”, siger han.

Nogen store uddelegeringer er det 
endnu ikke blevet til. Men en af de før-
ste beslutninger viser grundprioriterin-
gen af medarbejderne. Nemlig da Mor-
ten Østergaard Jensen valgte at uddele 
to biografbilletter i julegave til hver an-
sat. En usædvanlig gestus i disse spa-
retider, kunne man hævde, men netop 
den tankegang vil han gerne gøre op 
med. 

”Vi skolefolk er jo opvokset med et 
sparsommeligt system. Mange tænker: 
Vi kan da ikke bruge 5000 kroner på 
julegaver, når vi ikke har nogen tyskbø-
ger til Simon og Benjamin. Selvfølgelig 
må man det. Det er jo ikke den samme 
kasse. Man bliver nødt at lave en at-
traktiv arbejdsplads, for at der overho-
vedet kan laves en god tyskundervis-
ning til Simon og Benjamin". 

"Selvfølgelig skal vi løse problemet 
med tyskbøgerne, men udgangspunktet 

er, at medarbejderne skal værdsættes. 
Forhold kan blive så usle, at de kan 
være umulige at agere i”, siger han.

Åbent hus
Ud over de mentale byggeklodser, skal 
der rykkes om på mere konkrete mate-
rialer, fortæller Morten Østergaard Jen-
sen. Som nyslået Idrætsprofilskole til-
deles Klostervængets Heldagsskole nogle 
midler og fordi man i forvejen råder 
over velfungerende køkken, kunstgræs-
bane og faglokaler, vil man kunne købe 
mange mindre – men ikke mindre – vig-
tige ting. 

”Jeg forestiller mig ny indgangspor-
tal, indendørs installationer, et interak-
tivt gulv med hinkebogstaver, så vi kan 
bruge bevægelse i indlæringen. Måske 
en fotostat med en biografi om Karen 
Blixen i udskolingen og de mest almin-
delige ord lysende på væggen i indsko-
ling”, visionerer Morten Østergaard 
Jensen.

Og alle skolens fremragende facilite-
ter skal folk i området også have glæde 
af, mener han. En anden erfaring fra 
Bellahøj Skole er nemlig, at jo mere 
man inddrager lokalsamfundet jo bedre.

”Vi skal opfordre folk til at komme 
ned og bruge vores fede kunstgræsba-
ne og gymnastiksal. Skolen skal være 
et kulturcentrum og også være åben 
uden for skoletid. Det vil også betyde, 
at der bliver passet bedre på den, fordi 
omgivelserne vil føle, at vi har tillid til 
dem og skolen er et sted, de har glæde 
af. Skolen får simpelthen en anden sta-
tus”, siger skolelederen. 

Morten Østergaard ender rundvis-
ningen ved netop den stedsegrønne 
kunstgræsbane. 

På Bellahøj tog det to år før spiralen 
gik opad og kulturændringen slog igen-
nem, fortæller han. Forhåbentlig sker 
det samme for Klostervængets Hel-
dagsskole. Håbet henter han i sin karri-
eres hidtil vigtigste erfaring. 

”Den positive spiral er nemlig altid 
ligeså kraftig som den negative”, lyder 
det med sloganappel fra den nye skole-
leder, inden han giver et fast håndtryk 
til farvel, drejer rundt på hælen og sæt-
ter mod hovedbygningen. 

Sporene i sneen vidner om friske 
skridt og fast kurs.  

Morten 
Østergaard 
Jensen

>  Født 1973

Ansættelser:

>  2007 - 2012 
Afdelingsleder Bellahøj Skole 
– Københavns Idrætsskole

>  2005 – 2007 
Lærer på Niels Steensens 
Gymnasium (privat skole)

>  1998 – 2005 
Lærer på Sortedamskolen i 
Københavns Kommune

Uddannelser:

>  2003  
Tillidsmandsuddannelse  
fra KLF

>  2003 
Læreruddannet fra  
Frederiksberg Seminarium

>  1994 – 1996I 
drætsstudie, Københavns 
Universitet

Andre poster:

>  2010 – 2012 
Sportschef I Frederiksberg 
Idræts Forening (FIF)

>  2010  
Cheftræner for FIFs damehold 
i håndboldligaen

>  2009  
Bestyrelsesmedlem på  
Falkonergården Team  
Danmark Gymnasium,  
udpeget af Skolelederfor-
eningen.

Er derudover ekstern konsulent 
og foredragsholder inden for 
profilskolekonceptet og skole-
udvikling.
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artikel

SAMMENHOLD   SHOW   SALTOMORTALER

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Århus  
   2000m2  udstilling  

DITTE HANSEN
LISBETH WULFF
PARTYBAND NICE
CHRISTINE ANTORINI , ANDERS BALLE, CLAUS HJORTDAL, 

OG FORUDEN EN KENDT TV-VÆRT SOM ORDSTYRER OGSÅ,

KRISTIAN WÜRTZ, KJELD FREDENS,  RASMUS ANKERSEN, 

DORTHE JUNGE, TEDDY JEPPESEN,  EN DIREKTØR OG EN LOMMETYV

TILMELDING:
Der er åbnet for booking til Skolelederforeningens Årsmøde 2013.

Deltagelse i årsmødet er STADIG GRATIS for medlemmer og inviterede!

Fest og hotel koster dog lidt (booking på hjemmesiden). 

Se mere på www.skolelederforeningen.org

PS:Årsmødeprogrammet bliver opdateret i takt med, at aftalerne falder på plads.

SAMMENHOLD
SHOW OG 
SALTOMORTALER

Som tidligere år påregnes 16-1700 deltagere, en perlerække af oplægsholdere, politisk debat 

med bl.a. undervisningsministeren på et tidspunkt, hvor vi alle antagelig er meget klogere på 

folkeskolereformen og fi nansieringen af den.

Der vil  dette år være tre mindre tematiske medlemsfester for ikke, at det hele skal blive for stort. 

Hvad der så sker senere på aftenen vil vise sig... men vælg allerede nu mellem:

•    Spansk aften... med en snert af gris...

•    En aften i Tyrol... mit bier vom fass...

•    Velkommen i den italienske baggård...

En stor udstilling, musik og gøgl vil også være ingredienser i dette frivarter med inspirerende, 

kloge indspark og god underholdning! Vær med i den fælles, gode oplevelse – reservér dagene 

den 24.-25. oktober 2013.

 

 

ÅRSMØDE
2013
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mellemspil

Rejer gør glad 
Skalddyr og fi sk er rige på selen, og 
ny forskning har fundet en sammen-
hæng mellem mangel på selen og 
dårligt humør, så…

En ny EVA-rapport har afdækket 
de største udfordringer, folkeskolens 
lærere står med nu: 

>   Inklusionsarbejdet er dilem-
mafyldt. Skolen bør ideelt set 
kunne rumme alle, men er samtidig 
præget af en eksklusionskultur 
og en retorik, der skelner mellem 
normal og ikke-normal 

>   Undervisningsdiff erentiering 
vanskeligt. Nogle lærere er i tvivl 
om, hvordan man konkret skal gøre, 
andre fi nder det konkret vanskeligt 
at efterleve i skolens rammer.

>   IT udfordrer administrativt og 
didaktisk. Skolerne råder sjældent 
over tilstrækkeligt it-udstyr, og den 
viden om, hvordan it understøtter det 
faglige er heller ikke tilstrækkelig.

>   Ruste eleverne til ungdoms-
uddannelse. 55-60 % af lærerne 
fi nder det er "svært" eller ”overve-
jende svært” at sikre, at alle elever 
forlader folkeskolen med basale 
færdigheder.

>   Et styrende skema. Lærerne op-
lever skemaet som en garant for, at 
eleverne får deres timer og dermed 
lærer det, de skal. Men også noget, 
der fastholder en bestemt undervis-
ningsform.

>   Efterspørgsel på sparring. 
Datamaterialet viser signifi kant 
sammenhæng mellem, hvor meget 
sparring lærerene får fra deres le-
delse, og hvor let eller svær lærerne 
oplever opgaven.

Se mere www.eva.dk > 
Udfordringer og behov for viden

Bortset fra de gældsplagede  sydeuropæiske 
lande og Irland, er Danmark det land i Europa, der har 
mistet fl est job under fi nanskrisen. Men noget tyder 
på, at udviklingen er ved at vende. 

I hver af årets første to måneder blev der lagt over 
16.000 nye jobannoncer på nettet, hvilket er det 
højeste niveau siden slutningen af 2008. Omvendt er 
der ikke ligefrem tale om en jobfest…

 Hele 774.000 danskere arbejdede sidste år hjemme,  viser Danmarks 
Statistiks arbejdskraftundersøgelse. Og det tal er steget uafbrudt siden 
2000, hvor 554.000 danskere arbejdede hjemme.

Det giver øget fl eksibilitet, sparer transport m.m., men en undersø-
gelse fra RUC viser også, at det fremmer arbejdsnarkomani, hvilket kan 
være sundhedsfarligt. 

Bortfaldet af grænser mellem arbejdslivet og privatlivet, er noget 
ikke alle mestrer, og fl ere store fi rmaer har nu sat en stopper for et for 
omfattende hjemmearbejde blandt de ansatte.

 

HJemme 
VÆrSt

For 
livet…

Nyt job
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www.klassetrivsel.dk

Er i på 
forkant 
mEd 
ElEvErnEs 
trivsEl?
Med værktøjerne på klassetrivsel.dk kan 
lærerne lave rapporter, der giver en status 
for den enkelte elev og klassens trivsel.

Tegn en gratis prøveperiode nu, og lad 
eleverne i klassen gennemføre en 
”trivsels–undersøgelse”. Så er lærerne 
godt forberedt til at snakke trivsel i 
klassen til skole-hjem samtalerne.

SkoleVisioner · Tel 21 21 90 56 · www.klassetrivsel.dkTel 21 21 90 56 · www.klassetrivsel.dk

Gratis 
prøvE-
pEriodEScan koden og se film om 

klassetrivsel.dk samt 
tilmelding med UNI-login

vær Godt forbErEdt, 
før skolE-hjEm 
samarbEjdEt

olivia

sofiE
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undervisning   { tekst: Dorthe Lundh / foto: Thomas Søndergaard }

 fri passage 
   for faglig 
praksis
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Som leder af sygehusundervisningen i Aarhus står Sannie Ilona Leth på ”broen” i et 

særligt undervisningstilbud. Hendes mål er et tættere samarbejde med de folkeskoler, 

som hendes elever kommer fra og skal tilbage til.



  moderne skoleledelse 33

på sildebensparket
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undervisning

 D et må være Aarhus’ smukke-
ste skole. Og udsigten er også 
svær at stikke. Den hvide vil-
la, oprindeligt bygget som 
embedsbolig til en overlæge, 
ligger helt tæt på skoven og 

skuer ud over Aarhusbugtens blå flade mod 
Djurslands bløde bakker.

Det er rammerne for Sannie Ilona Leths 
arbejdsplads. Hun er leder af sygehusunder-
visningen i Aarhus og skolen, som har til huse 
på matriklen ved siden af Psykiatrisk Hospi-
tal, rummer tre skolestuer med paneler til 
skulderhøjde og sildebensparket. Syv lærere 
udgør personalegruppen i huset og de under-
viser skolepligtige børn og unge, der er til-
knyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospi-
tal i Aarhus. Sannies personalegruppe tæller 
også tre lærere, der har base på Skejby Syge-
hus syv kilometer væk. De underviser elever, 
der er indlagt med somatiske sygdomme.

”Som leder af sygehusundervisningen er 
min opgave dybest set at bygge bro mellem re-
gion og kommune på skoleområdet. Vi bor i 
Region Midtjyllands lokaler, men det er Aarhus 
Kommune, der betaler vores løn, så vi har en 
opgave for begge parter”, fortæller Sannie Ilo-
na Leth for at fremhæve en af de forskelle, der 
adskiller hendes job fra andre skolelederes.

Specialviden med tilbage til folkeskolen
Forbindelsen mellem region og kommune i vil-
laen er ikke bare abstrakte begreber. Den kan 
ses i lærernes arbejde, når de samarbejder om 
børnenes udredning med hospitalets personale 
og ikke mindst i det, som Sannie Ilona Leth er 
i gang med at styrke på skolen:

”Både på det psykiatriske og somatiske om-
råde er vi jo et specialtilbud. Det er her elever, 
der ikke kan være i folkeskolen, bliver undervist, 
fordi de er indlagt med en somatisk sygdom el-
ler skal udredes for en psykiatrisk udfordring. 
De får undervisning i det omfang de magter. Al-
tid i meget små enheder og med en særlig nor-

mering, hvor en lærer måske underviser tre ele-
ver samtidig. Men det særlige er jo, at eleverne 
som udgangspunkt skal tilbage igen til det kom-
munale tilbud i folkeskolen. Dog ofte med nogle 
ændrede rammer.  Ud fra den viden, vi får om 
eleven under indlæggelsen, bliver det vores 
opgave at formidle den støtte, vi vurderer, at 
barnet har behov for, når det forlader os, ind i 
folkeskolernes hverdag, hvor overskriften er 
inklusion og ikke specialundervisning som her 
hos os. Det er vores spændende udfordring”.

Arbejdet med at styrke overgangen fra ud-
skrivning til folkeskole igen er et af Sannie 
Leths vigtigste indsatsområder. Som tidligere 
viceskoleleder på Holme Skole, en aarhusiansk 
folkeskole med mange specialklasser, har hun 
blikket for, at en skoleudtalelse med pædagogi-
ske anvisninger skal rettes mod folkeskolelede-
rens økonomiske rammer og skolens ressourcer.

”Den virkelighed kan ofte være svær for os 
fra specialområdet at sætte os helt ind i og vi 
har selvfølgelig også elever, der fortsat har be-
hov for specialtilbud. Men hvis vi kan formidle 
en særlig pædagogisk praksis ind i en alminde-
lig sammenhæng, vil det gavne eleverne, og 
også styrke vores kollegaer i folkeskolen”, siger 
Sannie Ilona Leth.

Hun fremhæver, at hendes initiativer for at 
styrke forbindelsen til folkeskolen på kort sigt 
er at skrive udtalelser, som kan omsættes til 
viden og praksis hos en folkeskolelærer. På 
længere sigt er hendes mål, at lærerne i syge-
husundervisningen skal have en vejlederud-
dannelse og at de skal med ud i folkeskolen for 
at klæde lærere og ledelse på til rumme et 
barn med helt særlige behov efter sygdom eller 
med en sygdom, der stadig fylder hos eleven 
og familien. Det kan lærerne fra sygehusunder-
visningen, fordi de i deres arbejde med børne-
ne har været med til udredningerne som del af 
hospitalets tværfaglige team:

”Lærerne i sygehusundervisningen kan for-
midle til både klassekammerater, pædagogisk 
personale og ledelse, hvad det betyder for et 

barn at have en somatisk 
sygdom eller en psykia-
trisk lidelse, der gør sko-
ledagen og samværet med 
andre til en alt for stor 
udfordring og hvordan 
man som lærer kan un-
dervise et barn med det 
som grundvilkår”, fortæl-
ler Sannie Ilona Leth.

For hurtigt frem  
som ny leder
Da hun tiltrådte stillingen 
som leder af sygehusun-
dervisningen i Aarhus i ok-
tober 2012, lagde hun 
hurtigt sine kort på bordet 
for personalegruppen. For-
talte om sine ambitioner 
om, at de alle skulle have 
vejlederuddannelser, skær-
pe formidlingen af deres 
pædagogiske praksis og 
også om målet med tætte-
re samarbejde med folke-
skolerne. Men hun har er-
kendt, at hun gik for hur-
tigt frem:

”Jeg har ikke været god 
nok til at gøre mine tanker 
helt klare for personalet. 
De fleste lærere er med på 
nye udviklingstiltag, hvis 
det sker i respekt for det 
arbejde de allerede udfø-
rer. Hvis jeg samtidig kan 
give det nødvendige over-
blik, nogle klare mål og en 
mulig vej der til, så oplever 
jeg en stor goodwill fra læ-
rerne til at tænke med”, 
fortæller Sannie Ilona Leth 
og fortsætter:

»Vi skal være skarpe på vores pædagogiske såvel 
som didaktiske kompetencer og være synlige og 
nyttige i de folkeskoler, vi er forbundne til gennem 
vores elever og organisatorisk i kommunen.«
{ Sannie Ilona Leth, leder af sygehusundervisningen i Aarhus }



på sildebensparket

”Min udfordring er at 
flytte gruppen uden at 
presse. Nogle lærere er i 
tvivl om, hvad det særlig 
fagspecifikke er, de kan 
bidrage med, når vi tæn-
ker inklusion. De er eks-
perter på deres felt, og de 
skal måske ud i praksis 
for at opleve, at netop det 
de kan, kan gøre en for-
skel i folkeskolen. Vi skal 
finde vores vej, hvor vi til-
sammen både løser opga-
ver ude og hjemme med 
respekt for lærernes for-
skellighed”, fortæller 
Sannie Leth.

Derfor er hun begej-
stret for Aarhus Kommu-
nes initiativ ”Folkesko-
lens fællesskaber”, hvor 
lærere, ledere og pædago-
gisk personale er på be-
søg hos hinanden for at 
opleve kollegaernes for-
skellige ”rum”. Initiativet 
gør det muligt for to lære-
re fra sygehusundervis-
ningen at deltage i et fem 
ugers forløb hos kollegaer 
i et årgangsteam på to lo-
kale folkeskoler.

”Det er præcis i sådan 
nogle fællesskaber, vi kan 
skabe inklusion ved at 
lære hinandens verdener 

at kende og styrke samarbejdet mellem den 
almene pædagogiske praksis og specialområ-
det, som jeg er så optaget af. Det er i den 
kontekst, vores udvikling ligger”, siger lederen 
af sygehusundervisningen.

Egen medicin – ud i verden
Med sin fortid i folkeskolen og sit nuværende 
kendskab til sygehusundervisningen reflekte-
rer Sanne Ilona Leths over støtteordninger i 
den almene praksis:

”Når vi som ledere giver de enkelte lærer-
team ansvaret for egne elever, skal de også 
have mulighed for i fællesskab at prioritere de 
ekstra ressourcer, der eventuelt kan være til 
rådighed. Hvis man i højere grad kan gøre sko-
lens støttefunktion til et netværk i lærergrup-
pen, hvor man trækker på hinandens eksperti-
se og erfaringer fx i forhold til faglig udvikling 
og elever med særlige udfordringer og behov, 
bliver støtten mere dynamisk og kommer der 
hen, hvor der aktuelt er behov for den. Det er 
her lærerne fra Sygehusundervisningen kan 
byde ind med noget meget fagspecifikt om-
kring en særlig tilgang til undervisningen, når 
vi får lov at komme ud som gæster”.

Som led i den udvikling, Sannie Ilona Leth 
vil med sygehusundervisningen, er hun også i 
gang med at tage sin egen medicin. Som le-
der vil hun på lige fod med lærerne ud af den 
hvide villa, ud til sine lederkollegaer, formidle 
praksis fra sin lille skole, lære af folkeskolen 
og være rollemodel som trafikant på broen 
mellem den fagspecifikke viden på specialom-
rådet og almen pædagogisk praksis. 

Sygehusundervisningen 
i Aarhus

>  Ledes af Sannie Ilona Leth, uddannet 
lærer i 1995. Hun har siden seminariet 
beskæftiget sig med specialundervis-
ning i folkeskolen indtil oktober 2012, 
hvor hun blev leder af sygehusunder-
visningen og medlem af Skoleleder-
foreningen.

>  Er organiseret som en selvstændig  
afdeling under folkeskolen Risskov 
Skole. Organiseringen betyder blandt 
andet, at skolens administrative 
funktioner udføres af kontoret på 
Risskov Skole og at Sannie Ilona Leth 
ledelsesmæssigt sparrer med ledelsen 
på Risskov Skole.

>  Tæller ti lærere, tre på det somati-
ske område, syv på der psykiatriske 
område. 

>  På det psykiatriske område under-
viser lærerne ca. 200 elever om 
året, men i forløb af meget forskellig 
varighed, fra få uger til op til et år. 
Undervisningen er dels et tilbud om 
undervisning under indlæggelse, men 
også en vigtig del af udredningen og 
den endelige beskrivelse af barnets 
udfordringer. Skolen udfærdiger en 
skoleudtalelse og tilbyder efterfølgen-
de vejledning til modtagende skole.

>  På det somatiske område tilbydes 
eleven undervisning efter 15 skole-
dages fravær. 

>  Børn med tilbagevendende indlæggel-
ser og børn indlagt på børnekræftafde-
lingen på Skejby Sygehus undervises 
fra første indlæggelsesdag. Børn 
indlagt på Skejby Sygehus til obser-
vation for en psykosomatisk lidelse 
undervises fra første indlæggelsesdag. 
Undervisningen foregår i samråd med 
de forskellige afdelinger på hospitalet 
og i samarbejde med hjemskolen.

>  Der findes sygehusundervisning i alle 
landets regioner 

blå bog
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Ærter gør glad 
Bælgfrugter i det hele taget har et højt ind-
hold af protein, der nedbrydes til aminosyrer 
og bruges som byggesten i adrenalin og nor-
adrenalin, der giver en følelse af overskud.

 Den såkaldte  psykologordning  har 
vist sig at være en succes… 

Således er antallet af henvisninger til 
psykolog i forbindelse med depression 
steget fra 9.600 i 2008 til ca. 57.000 i 
2012. 

Det skyldes bl.a., at regeringen sidste 
sommer udvidede tilskudsordningen. 

Danske skoler har mulighed for at låne 
kunstværker af nogle af Danmarks bed-
ste kunstnere gennem Statens Kunst-
fond – gå ind på www.vores.kunst.dk

mellemspil

POLITIKERE  
OG FORVALTNING

BØRN

MEDARBEJDERE

ANDRE 
PROFESSIONELLE

FAGPERSONER

FORÆLDRELOKAL-
SAMFUND

VÆRDIER

VEJE

VURDERINGER

INKLUSIONS-
LEDELSE

- at bidrage til og skabe 
betingelser for deltagelse 

blandt inklusionens aktører 
og interessenter

FIN MED…

neo-
depreS-
SIonIS-
tISk

Kunst-
færdigt

Dette ”inklusionskompas” er fra den nye vejledning, som 
Skolelederforeningen har udarbejdet til støtte for skoleledere, 
der skal udvikle den inkluderende skole. 

Vejledningen ”Inklusion i folkeskolen” er lavet i tæt samarbej-
de med Nationalt Videncenter for Inklusion. Nysgerrig? Find 
den på hjemmesiden.

Lidt mønt
34 milliarder kroner. Så mange penge har 
Danmarks kommuner tilsammen stående på 
deres opsparinger.

Der har aldrig ligget så mange penge i de 
nuværende kommuners pengekasser. Alene 
København har 9 milliarder kroner på kiste-
bunden. 

Afhængig af antal konfl iktdage under lock-
outen kan kommunerne indkassere op til en 
milliard kr. yderligere i sparet lønudbetaling.

Kilde: Altinget.dk
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Få Danmarks 

højeste
rente 

på din lønkonto
Som medlem af Skolelederforeningen/DLF 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/DLF, 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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At vove 
et øje
Dokumentar, dokumentarisme, reality-tv eller ren underholdning? Den medie-

bårne virkelighed bliver let uigenkendelig, men sådan behøver det ikke at gå!

 D a Benny Christiansen en 
dag sidste år blev ringet 
op af TV2, om skolen 
ville stille op i en tv-se-
rie med fokus på mob-
ning, var han i syv sind. 

Skulle man sige ja eller pænt nej tak?
Som daglig pædagogisk leder på Tib-

berupskolen, der med ca. 700 elever er 
en afdeling af den i alt 2150 elever store 
Espergærde Skole, var det hans ansvar at 
lukke landsdækkende tv ind med udsigt 
til at eksponere skolen i bedste sendetid 
over for hundredetusinder af seere…

”Det var et ægte dilemma. På den ene 
side er det særdeles vigtigt at være op-
mærksom på elevernes trivsel, herunder 
om der sker mobning, hvilket vi selvfølge-
lig også oplever på vores skole. Ja, det er 
all-over. Og det skal vi turde være helt 
åbne om. På den anden side er emnet 
meget sårbart, og der var risiko for, at ele-
ver og lærere kunne blive urimeligt hængt 
ud”.

”Men efter at have vendt det i ledel-
sen og med skolens AKT-lærer og andre i 
lærergruppen, der ville være tættere 
knyttet til programmet, var holdningen, 
at  nogen jo skal stå frem, og hvorfor 
ikke os? Hvis ikke vi skulle turde vove  
et øje, hvem skulle så?”, fortæller Benny 
Christiansen. 

 
Et vågent øje
Dermed var beslutningen truffet, men da 
TV2 ville følge skolens tre 8. klasser skulle 
forældrene give tilladelse, og der lå herefter 
et stort arbejde i at forberede og følge op 
over for eleverne og deres forældre under

den otte uger lange tv-serie ”Silas’ op
gør”. Dertil kom selve aftalen med TV2-
holdet. 

”Det afgørende er, at man er præcis 
på, hvad historien og vinklingen skal 
være, og hvornår skolen kan sige STOP. 
Så vi fik 100 % vetoret til at sige nej til 
klip og redigeringer, inden afsnittene 
blev vist”, siger Benny Christiansen.

Ledelsen på skolen har haft en cen-
tral rolle i at holde fast i de overordnede 
rammer, der var aftalt med TV2, og holde 
et vågent øje med, hvordan forløbet ud-
viklede sig og justere undervejs. Men var 
der bekymringer, blev de stort set alle 
gjort til skamme, idet TV-folkene faktisk 
overholdt aftalerne. 

Næsten uundgåeligt var der nogle 
smuttere i form af misforståelser og for-
skelle mellem den oplevede og redigerede 
virkelighed. Omvendt gav det anledning til, 
at eleverne og deres lærere fik samlet op 
og på ny nået frem til en erkendelse af, at 
der jo sjældent findes én sandhed, men at 
virkeligheden opleves subjektivt og objek-
tivt, i både bidder og i helheder. 

Netop åbenheden og transparensen, 
hvor man via egne medier og masseme-
dier kommer tættere på den enkelte, fyl-
der mere og er måske mere accepteret 
som et vilkår i dag. Herunder at man kan 
bruge forstærkede effekter til at komme 
tættere på problemers løsning. Men det 
kan gå alle veje.

”Der opstod situationer, hvor det var 
ved at gå helt galt, men hvor lærerne greb 
ind og hvor TV2 respekterede det. Jeg hav-
de også regnet med, at der ville komme 
adskillige forældrereaktioner. Men det 

{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }    sendetid
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blev kun til få, nok fordi vi var flittige til 
at følge op og informere, men også måske 
fordi, at forløbet var styret og foregik an-
stændigt”, fortæller Benny Christiansen.

En øjenåbner
Med TV2-udsendelsen fulgte mobbe-
konsulent Sidsel Stenbak fra ”Mobbe-
land”; et projekt med fokus på mob-
ning i samarbejde med Fonden for 
Socialt Ansvar. Hun var til rådighed for 
skolen i den periode, TV2 programmet 
forløb – og da også det samarbejde gik 
godt, var det en af de gevinster, skolen 
fik med. Efterfølgende har skolen også 
fået betalt en pædagogisk dag med 
deltagelse af konsulenten. 

”Lærergruppen, der var tæt på de in-
volverede elever, kalder generelt forløbet 
for en god oplevelse. Det har været hårdt 
for gruppedynamikken i klasserne, men 
også lærerigt. Lærerne fik nye teknikker 

fakta

Ny slags storytelling

TV2-serien ”Silas’ opgør” blev 
sendt i årets første måneder. I 
øvrigt parallelt med, at det kon-
kurrerende DR1 kørte et lignende 
program , også om mobning ”My-
ginds Mission”.

Begge med kendisser som omdrej-
ningspunkt (henholdsvis danse-
ren og sangeren Silas Holst og så 
skuespilleren, entertaineren Peter 
Mygind) med hver deres personlige 
historier flettet ind.  Således er Silas 
Holst selv blevet mobbet. Begge 
kanaler sendte i bedste sendetid 

og begge fulgte udvalgte elever og 
klasser fra forskellige skoler.

Hvor Silas’ opgør toppede 300.000 
seere, tog DR1’s Myginds Mission 
klart føringen med i enkelte afsnit 
over 800.000 seere… 

Nye former for tv er blevet alminde-
ligt de senere år iår, hvor gengi-
velser af virkelighed blandes med 
forskellige effekter, fx kendt fra 
"Big Brother", hvor deltagerne er 
konkurrenter. Nu er trenden sna-
rere ”Little Brother”, hvor deltager-
ne bruger hinanden som resurse 
frem for at være modstandere.

På den nye kanal DR Ultra sendes 
fx reality-programmet ”Ultrahu-
set”, hvor børn kan tale ”åbent” om 
deres problemer, og hvor ingen 
kan blive stemt hjem. 

Er konceptet godt eller skidt? 
Forskerne er ikke enige. Budskabet 
om, at man skal hjælpe hinanden 
anerkendes, og åbenhed ses som 
udgangspunkt som positivt. På den 
anden side kan kraftig medieekspo-
nering sætte processer i gang, der 
er svære at følge op på. Ikke mindst 
når tv’et er slukket.

I bedste…    

»Når landsdækkende tv sender primetime om mobning, 
er det ikke alene eleverne og deres relationer, der ud-
stilles. Det er lærerne, ledelsen og skolens kultur. Der-
for er det en ledelsesopgave at få tilrettelagt, aftalt og 
sikret, at processen er 100 % i orden.«
{ Benny Christiansen, daglig leder, Tibberupafdelingen, Espergærde Skole }

og ny viden til at øge deres fokus på ele-
vernes trivsel og sociale fællesskab – 
samt til at bryde mønstre og hindre ele-
verne i at falde tilbage i de gamle roller”, 
siger Benny Christiansen, der ikke er 
bleg for at rose sine lærere for at have 
gjort et stykke "forrygende arbejde”.

Lærerne oplevede også, at TV-journa-
listerne, filmholdet m.fl. arbejdede pro-
fessionelt og tog dem alvorligt, ikke 
mindst da det viste sig, at der måske var 
mere mobning på skolen, end man hav-
de forventet. 

”Både elever og lærere fik delt deres 
erfaringer og oplevelser.  Ja vi fik åbnet 
øjnene, synes jeg. Vi fik synliggjort, 
hvilken betydning vi har for hinanden. 
Det kan være svært at overskue mob-
ningens lange fangarme, når man står i 
det, ikke mindst når mobning kryber 
ud i de digitale universer. 

Han mener, at skolen efter TV2-pro-

grammet kom ud af det med fornyet 
energi og resurser til i øget grad at ret-
te opmærksomheden mod enkelte ele-
ver, samtidig med at det sociale i un-
dervisningen er blevet opprioriteret. 
Også fordelen ved medie-hypingen af 
skolen på nationalt tv skal tælles med. 

”Vi har en skole, der har vist, at vi 
kan og tør stille op – på trods af, at det 
er et komplekst emne, og at det kunne 
have givet bagslag. Det er vi stolte af. 
Nu føler vi netop, at vi er kommet stær-
kere ud af forløbet – vi har kunnet tåle 
eksponeringen og er ikke blevet hængt 
ud”, siger Benny Christiansen. 

Han tilføjer, at det ikke det samme 
som at sige, at det gør skolen så hver 
gang, der kommer en henvendelse. Det 
kommer an på emnet og altså at få sat 
klare rammer for, hvor tæt udenforståen-
de med kamera og mikrofon kan gå, så 
resultatet ikke ender i følelsesporno. 
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Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage
• Længerevarende forløb
• Sparring i teams
• Opfølgningskurser
•  Konsulenter med rod i folkeskolepraksis 

– vi ved, hvad vi taler om!
•  Kurser med udgangspunkt i lærernes og 

pædagogernes hverdag.

TVÆRFASELIGT 
SAMARBEJDE

Har i også fokus på et eller fl ere af ovennævnte områder, så kan 
MEBO-Consult være den samarbejdspartner, som I leder efter.
Vi har erfarne undervisere, der tilrettelægger forløb sammen 
med jer, så i bevæger jer i den rigtige retning for jer!

www.mebo-consult.dk
eller kontakt Mette Stange på 3071 

3148 eller  ms@mebo-consult.dk

Teamsamarbejde /Cooperative Learning Relationer /Holddannelse /
Tværfaseligt Samarbejde / Pædagogisk Ledelse I Selvstyrende Teams.

INKLUDERENDE 
KLASSELEDELSE

Har I også fokus på et eller flere af oven-
nævnte områder, så kunne MEBO-Consult 
være den samarbejdspartner, som I leder 
efter. Vi har erfarne undervisere, der tilrettel-
ægger forløb sammen med jer, så I bevæger 
jer i den retning, der er den rigtige for jer!

Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage – fx i uge 32

• Længerevarende forløb

• Sparring i teams

• Opfølgningskurser

• Konsulenter med rod i folkeskolepraksis 
– vi ved, hvad vi taler om!

• Kurser med udgangspunkt i lærernes og 
pædagogernes hverdag

Se vores hjemmeside for yderligere information www.mebo-
consult.dk eller kontakt Mette Stange på 3071 3148 eller 
ms@mebo-consult.dk

Teamsamarbejde /Cooperative Learning Relationer /Holddannelse /
Tværfaseligt Samarbejde / Pædagogisk Ledelse I Selvstyrende Teams.

INKLUDERENDE 
KLASSELEDELSE

Har I også fokus på et eller flere af oven-
nævnte områder, så kunne MEBO-Consult 
være den samarbejdspartner, som I leder 
efter. Vi har erfarne undervisere, der tilrettel-
ægger forløb sammen med jer, så I bevæger 
jer i den retning, der er den rigtige for jer!

Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage – fx i uge 32

• Længerevarende forløb

• Sparring i teams

• Opfølgningskurser

• Konsulenter med rod i folkeskolepraksis 
– vi ved, hvad vi taler om!

• Kurser med udgangspunkt i lærernes og 
pædagogernes hverdag

Se vores hjemmeside for yderligere information www.mebo-
consult.dk eller kontakt Mette Stange på 3071 3148 eller 
ms@mebo-consult.dk
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repræsentantskabsmøde

gear & 

gadgets

start på  { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

Vinteren har trukket sit sidste kolde åndedrag, og det er på tide at 

komme udenfor – det gælder både børn og voksne... 

det Store 
legebarn

Skumgummiskyder
Denne store og meget voldsomme  
Nerf Nstrike Havok Fire EBF-25 Blaster  
er desværre ikke på hylderne i Danmark,  
men mindre kan også gøre det. Og ja det er  
superbarnligt at skyde med skumgummipile efter 
hinanden – men det er også godt gammeldags sjovt.
Pris: 500 kr
Link: kortlink.dk/c79a

Luksusfrisbee
Der er langt fra den klassiske frisbee i plastik og til det 
engelske firma Polars topmoderne CF2-frisbee udført i 
kulfiber. Materialet gør ikke kun CF2 let og stærk, det 
får den også til at se lækker ud. Hvis du mere er til 
boomerang, så har firmaet også en sådan i kulfiber.
Pris: 800 kr
Link: kortlink.dk/c7c4

Motordragen

Glem alt om at flække en drage sam-
men af bambuspinde, og tag i stedet 
denne topmoderne drage i nylon og 
kulfiber med ud og flyve. Den har en 
indbygget propel, så den kan udføre 
loops - men rækkevidden er desværre 
kun 150 meter.
Pris: 1.150 kr
Link: kortlink.dk/c793

Skattejagt
En af de rigtig gode grunde til at tage i 
skoven er skattejagt – såkaldt geoca-
ching, hvor du går på jagt efter skjulte 
skatte med GPS. Det er samtidig den 
perfekte undskyldning for at investere i 
Garmins seneste håndholdte GPS, der 
foruden at finde vej også byder på fx 
3-akset hældningskompenserende 
kompas, barometerhøjdemåler og ind-
bygget kamera.
Pris: 4.499 kr
Link: kortlink.dk/c7bv



 D et kan nemt blive en 
betragtelig økonomisk 
udskrivning,  hvis sko-
lernes maskinpark af 
blot tre-fi re år gamle 
computere skal ud-

skiftes, for at kunne leve op til kommu-
nens it-strategi på området. Men løs-
ningen kan også være at puste nyt liv i 
de gamle maskiner med en mindre 
hardwareopdatering.

Det er netop sådan en løsning, som 
it-konsulent Jens Ole Mogensen fra Børn 
og Unge i Herning Kommune sammen 
med sine kollegaer, er ved at implemen-
tere i 4.500 af kommunens ældre bær-
bare skolecomputere: ”En af de faktorer, 
som blev efterspurgt ude på skolerne, var, 
at computerne skulle være i stand til at 
starte op her og nu”, fortæller han.

Ved at udstyre de ældre maski-
ner med et nyt batteri, SSD-hard-
disk og Windows 8, har det været 
muligt at bringe opstartstiden 
ned på under 30 sekunder, 
også selv på computere, 
der tidligere skulle 
bruge op mod syv 
minutter på at 
komme i gang. 

nYt lIV tIl UdtJente 
SkoleCompUtere
Med en ny SSD-harddisk, batteri og styresystem kan levetiden 
forlænges for pensionsmodne skolecomputere.

30 sekunder

Jens Ole Mogensen vurderer, at det i 
rent hardwareindkøb koster omkring 
800 kr. at opgradere en computer.

”Men vi har så samtidig hævet repa-
rationsbudgettet, da nogle af maskinerne 
også har brug for at få udskiftet tastatur, 
skærm eller andre dele”, fortæller Jens 
Ole Mogensen. I første omgang er det 
planen at hive de første 1.200 compute-
re ind centralt og håndtere opgraderin-
gerne samlet. Men alt efter hvordan logi-
stikken arter sig, er det muligt, at opgra-
deringen af de resterende computere 
sker decentralt på de enkelte skoler.

Da opgraderingen af de 4.500 com-
putere samtidig indebærer et skift til 
Windows 8, har det også været nødven-
digt at investere ekstra ressourcer i ef-
teruddannelse af lærerstaben. Som Jens 
Ole Mogensen påpeger, kan det for nog-

le godt være lidt en overvindelse at skifte 
til Microsofts nye Windows 8, da det fun-
gerer og ”tænker” på en lidt anden måde. 
Udfordringen løses dels gennem en ræk-
ke instruktionsvideoer produceret i sam-
arbejde med Microsoft, undervisning og 
pjecer, der samler op på de vigtigste 
punkter i det nye styresystem.

Strategien er, at opgraderingen giver 
de ældre computere en ekstra levetid på 
2-3 år, og ifølge Jens Ole Mogensen er 
der endnu ikke taget stilling ti, hvad der 
skal ske efter 2015: ”Det er meget svært 
at fremtidssikre sig, og den teknologiske 
udvikling løber stærkt. Vi eksperimente-
rer derfor også sideløbende med brug af 
tablets, ligesom det ikke er til at sige, 
om vi overhovedet har brug for så krafti-
ge maskiner i fremtiden, siger han”. 
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 D a Lego i 1998 lancere-
de den første Mind-
storms, var den pro-
grammerbare og skrig-
gule Lego-klods samti-
dig med til at sparke 

gang i hele den såkaldte Smart-Toys-
kategori.

”For femten år siden var vi et af de 
første firmaer, der hjalp børn med ud-
nytte teknologi til at føje livagtige 
egenskaber til deres Lego-kreationer 
med Mindstorms. Nu udstyrer vi nuti-
dens teknologivante generation af børn 
med et mere tilgængeligt, men sofisti-
keret, robotsæt, der lever op til deres 
forventninger til teknologisk leg og gi-
ver dem mulighed for at slippe deres 

gear & 

gadgets

potentiale løs, så de kan overraske og 
imponere verden med deres kreativi-
tet”, siger Camilla Bottke, der er pro-
jektleder på Mindstorms.

Efterfølgeren har fået navnet EV3, 
og er ikke overraskende blevet udstyret 
med flere teknologiske hestekræfter i 
form af en ARM9-processor, 16 MB 
Flash-hukommelse og 64 MB RAM. 
Klodsens interne firmware er baseret 
på Linux, og så er den blevet udstyret 
med både USB-port og plads til SD-hu-
kommelseskort, hvilket forøger mulig-
hederne i forhold til både programme-
ring af klodsen samt udvidelser. 

Mindstorms EV3 kan fortsat pro-
grammeres via den almindelige compu-
ter, men understøtter også både iOS og 

Ny generation af

Android, så det fx er muligt at benytte 
sin smartphone som fjernbetjening. Det 
er planen, at den nye Mindstorms lan-
der i butikkerne til efteråret til en vej-
ledende udsalgspris på 2.999 kr. 

Lego 
Mindstorms

EV3
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Rugbrød gør glad 
Indeholder B-vitaminer, der øger dannelsen 
af dopamin, som er med til at give en følelse 
af velvære. Også andre fuldkorns-produkter 
er med til holde blodsukkeret stabilt.

Debatten på Skolelederforeningens site på Facebook har været 
meget ivrig op til og senere under konflikten:  

Hvis du ønsker at deltage eller bare være med på en kigger, skal 
du have en facebookprofil.

Der skal du via søgefeltet finde ”Skolelederforeningen”, og når 
vores side dukker op, skal du trykke på ”synes godt om”. 

God fornøjelse!

Vær   med!
dumper 
chefen
 En undersøgelse  ved konsulent-
firmaet Ennova viser, at hver tred-
je medarbejder er ”yderst kritisk” 
over for deres nærmeste chef.

Det er uklare målsætninger, 
dårlig planlægning, mangel på 
feedback og fravær af medarbej-
derudvikling, der angives som ho-
vedårsagerne.

Kilde: Epn.dk

Ledelse 
og livsstil
37 timer om ugen er ikke nok.

53 % af lederne i det private arbejder 
ca. 45 timer om ugen, og for 23 %’s ved-
kommende kommer ugen op på over 50 
timer. Arbejdsopgaver bliver løst på frida-
ge, og telefonen er på stort hele tiden. 
Lyder det bekendt? 

Kilde: Lederne

Fake
8 amerikanske skoleledere og 15 lærere 
er stillet for retten, anklaget for at have 
fusket med elevernes testresultater.

Ifølge New York Times kan den hoved-
tiltalte, skoleinspektør Beverly L. Hall fra 
Atlanta, risikere op til 45 års fængsel.

Sagen begyndte i 2010, da flere stil-
lede spørgsmål ved uventede, store for-
bedringer fra elever i belastede områder i 
Atlanta, når det gjaldt de nationale elev-
tests.

Og da en lærer gik med til at samar-
bejde med anklagemyndigheden i Geor-
gia, rullede sagen...

mellemspil

FrI HaSH?
I københavn efter kommunalvalget?
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Ud over …   { tekst: Michael Diepeveen / foto: DBP }

 Den Blå Planet, det nye nationale 
Akvarium på Amager uden for 
København, er åbnet.

Omkring 700 mio. kr. er der 
postet i det nye byggeri, som tager form 
efter vandets bevægelse, og som indendørs 
huser tæt på 20.000 fi sk og havdyr, fordelt 
på 53 akvarier med i alt syv millioner liter 
vand. Lige uden for ligger Øresund med 
dets eget liv, planter m.m.

Bare glasset holder... de ellers spektaku-
lære hammerhajer, som svømmer side om 
side med mystiske rokker og eksotisk-ag-
gressive muræner, skal helst blive i deres 
glasbur.  Et andet sted fi nder vi de mere 
hjemlige og uskadelige pighajer, hellefl yn-
deren og havkatten (i hyttefadet).

Havet er skønt
Den Blå Planet er fyldt med fortællinger 
om livet i vandet, der kan opleves ved selv-
syn med information fra digitale platforme, 
interaktive skærme og udstillinger eller i 
forbindelse med fodringstid og andre plan-
lagte events. En 16 m lang tunnel giver 
dykker ned under det største akvarium.

Farvestrålende fi sk og andre vandvæse-
ner fra de salte verdenshave, fra Afrikas 
ferske søer og de latinamerikanske fl oder 
svømmer om kap over rev, koraller og 
sandbund. Under vandfald svømmer stimer 
med piratfi sk. I den grad tænderskærende. 

En anakonda slanger sig. Lidt af livet på 
landet nær vandet er der også blevet plads 
til. Her er dværgkrokodiller, søpapegøjer 
og sommerfugle. Søløverne bolter sig i 
begge elementer, og der er meget, meget 
mere at se og opleve – og til dels røre ved. 

 
Skoletjenesten  
Alle skoler har mulighed for til en 
overkommelig pris at afl ægge Den 
Blå Planet et studiebesøg, og der er 
mulighed for at deltage i gratis un-
dervisningsforløb, som tilrettelæg-
ges i samarbejde med skolerne og 
med tilbud om materialer og un-
dervisere.

Skoletjenestens undervisnings-
tilbud varer op til 1½ time, og un-
dervisningen lægger sig op af lov-
kravene til undervisning i 
folkeskolen, fælles mål og lære- og 
læseplaner. Målet er også, at eleverne 
får en forståelse af naturens kredsløb og 
nødvendigheden af en bæredygtig livsstil. 

Undervisningslokalerne er bl.a. indrettet 
med vandborde, hvor eleverne kan iagttage 
og undersøge fi sk og andre havdyr, og 
hvor underviserne fodrer eller på an-
den måde aktiverer dyrene. Der er 
Ipads til rådighed, og lokalerne er ud-
styret med interaktive tavler.

Ud over …   { tekst: Michael Diepeveen / foto: DBP }

  nummer 03 / april 201348

 Den Blå Planet, det nye nationale 
Akvarium på Amager uden for 
København, er åbnet.

Omkring 700 mio. kr. er der 
postet i det nye byggeri, som tager form 
efter vandets bevægelse, og som indendørs 
huser tæt på 20.000 fi sk og havdyr, fordelt 
på 53 akvarier med i alt syv millioner liter 
vand. Lige uden for ligger Øresund med 
dets eget liv, planter m.m.

Bare glasset holder... de ellers spektaku-
lære hammerhajer, som svømmer side om 
side med mystiske rokker og eksotisk-ag-
gressive muræner, skal helst blive i deres 
glasbur.  Et andet sted fi nder vi de mere 
hjemlige og uskadelige pighajer, hellefl yn-
deren og havkatten (i hyttefadet).

Havet er skønt
Den Blå Planet er fyldt med fortællinger 
om livet i vandet, der kan opleves ved selv-
syn med information fra digitale platforme, 
interaktive skærme og udstillinger eller i 
forbindelse med fodringstid og andre plan-
lagte events. En 16 m lang tunnel giver 
dykker ned under det største akvarium.

Farvestrålende fi sk og andre vandvæse-
ner fra de salte verdenshave, fra Afrikas 
ferske søer og de latinamerikanske fl oder 
svømmer om kap over rev, koraller og 
sandbund. Under vandfald svømmer stimer 
med piratfi sk. I den grad tænderskærende. 

En anakonda slanger sig. Lidt af livet på 
landet nær vandet er der også blevet plads 
til. Her er dværgkrokodiller, søpapegøjer 
og sommerfugle. Søløverne bolter sig i 
begge elementer, og der er meget, meget 
mere at se og opleve – og til dels røre ved. 

Skoletjenesten  
Alle skoler har mulighed for til en 
overkommelig pris at afl ægge Den 
Blå Planet et studiebesøg, og der er 
mulighed for at deltage i gratis un-
dervisningsforløb, som tilrettelæg-
ges i samarbejde med skolerne og 
med tilbud om materialer og un-
dervisere.

Skoletjenestens undervisnings-
tilbud varer op til 1½ time, og un-
dervisningen lægger sig op af lov-
kravene til undervisning i 
folkeskolen, fælles mål og lære- og 
læseplaner. Målet er også, at eleverne 
får en forståelse af naturens kredsløb og 
nødvendigheden af en bæredygtig livsstil. 

Undervisningslokalerne er bl.a. indrettet 
med vandborde, hvor eleverne kan iagttage 
og undersøge fi sk og andre havdyr, og 
hvor underviserne fodrer eller på an-
den måde aktiverer dyrene. Der er 
Ipads til rådighed, og lokalerne er ud-
styret med interaktive tavler.



  moderne skoleledelse 49  moderne skoleledelse 49

… havets blå

•   Læs mere om den Blå Planet og om skoletjene-
sten på www.denblaaplanet.dk .

•   Det er også muligt at hente en informativ 
Blå Planet app på din smartphone

•   Det nye nationale akvarium er let at komme 
til med bil, metro, tog og fl y.

•   Bor man langt væk, er der Oceanium i Hirtshals 
eller Kattegatcenter Grenaa samt fl ere større og 
mindre akvarier på fx Fyn eller i Esbjerg.

49

… havets blå

•   Læs mere om den Blå Planet og om skoletjene-
sten på www.denblaaplanet.dk .

•   Det er også muligt at hente en informativ •   Det er også muligt at hente en informativ •   
Blå Planet app på din smartphone

•   Det nye nationale akvarium er let at komme •   Det nye nationale akvarium er let at komme •   
til med bil, metro, tog og fl y.

•   Bor man langt væk, er der Oceanium i Hirtshals •   Bor man langt væk, er der Oceanium i Hirtshals •   
eller Kattegatcenter Grenaa samt fl ere større og 
mindre akvarier på fx Fyn eller i Esbjerg.

moderne skoleledelsemoderne skoleledelse



  nummer 03 / april 201350

klumme   { tekst: Sanya Gertsen Pedersen / foto: Kamila Slocinska }
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Fra mål tIl 
ForankrIng

Et storstilet toårigt forandringsprojekt med deltagelse af  
skoleledere fra alle kommuner, skal give den it-støttede  
undervisning sin retmæssige plads i fremtidens skole.

fakta

Digital  
Forandringsledelse 

Projektet har først og fremmest 
etableret et nationalt netværk 
bestående af 1-2 skoleledere 
fra hver kommune, der mødes 
og arbejder samme frem til 
udgangen af 2014.

Formålet er at udvikle og støtte 
skoleledernes ansvar for den 
digitale omstilling af folkesko-
len og konkret arbejde med at 
identificere, afprøve og udbrede 
initiativer og værktøjer, som 
understøtter en øget og forbed-
ret anvendelse af it i undervis-
ningen. 

Fokusområderne er ledelses-
forandring og faglig udvikling 
af it-didaktikken. Netværkets 
arbejde skal skabe resultater 
på skolerne i form af forbedret 
undervisning – gennem, stra-
tegier og metoder til forankring 
af ny viden og implementering 
af it opnås forbedret effekt i 
lærernes arbejde og i elevernes 
læring.

Projektet Digital Forandrings-
ledelse er et samarbejde mel-
lem Skolelederforeningen, KL 
og Ministeriet for Børn og Un-
dervisning. Projektet er støttet 
med 3,2 mio. kr. fra regeringens 
pulje til it i folkeskolen.

EVA og UC Sjælland er ansvar-
lig for at facilitere nationale 
workshops og regionale net-
værksmøder i forbindelse med 
projektet Digitalt Forandrings-
ledelse. 

Tilsammen har EVA og UC Sjæl-
land stor viden om anvendel-
sen af it i skolen, it-fagdidiaktik, 
ledelse, forandringsledelse og 
facilitering af processer. 

 D er er ambitiøse mål 
for og gode eksempler 
på anvendelsen af it i 
den danske folkesko-
le, men nu er det tid 
til at få skabt reel for-

ankring af it i hele skolens dagligdag. 
Skolens ledelse er central for at skabe 
denne forandring, men de har ikke fået 
meget hjælp til opgaven. 

Det gør Skolelederforeningen nu 
noget ved med projektet Digital For-
andringsledelse. Danmarks Evalue-
ringsinstitut (EVA) er glade for at være 
med i dette arbejde. Sammen med 
University College Sjælland har vi 
samlet vores viden og erfaringer med 
it i skolen og forandringsprocesser for 
at sammensætte et forløb, som kan 
være med til at skabe reel forandring i 
skolen.

Elever har krav på digital dannelse
It skal anvendes i skolen, og det er der 
mange gode grunde til. Internettet, in-
teraktive tavler og digitale læremidler 
giver nye didaktiske muligheder for læ-
rernes arbejde med at nå de faglige 
mål, og med det stadig mere digitalise-
rede samfund er der behov for, at ele-
verne udvikler nye kompetencer for at 
begå sig. De skal selvfølgelig have de 
mere basale færdigheder i at kunne 
bruge it, men de skal også lære at ana-
lysere og vurdere de digitale medier, fx i 
form af kritisk informationssøgning. 
Eleverne skal have digital dannelse for 
at blive aktive deltagere i den digitale 
verden.

Det her ved ledere og lærere på 
skolerne godt. I 2009 udgav EVA en 
undersøgelse, som viste, at mange læ-

rere bruger it, og de er bevidste om, at 
det også forventes af dem, og at der er 
nye pædagogiske og didaktiske mulig-
heder ved it. Men vores undersøgelse 
viste også, at lærerne ofte ikke integre-
rer it i den daglige undervisning, men 
bruger det som noget ekstra ved sær-
lige lejligheder. Desuden er lærerne er 
mere bevidste om de almenpædagogi-
ske argumenter for at bruge it end i de 
fagdidaktiske. Derudover er det også 
meget forskelligt, hvordan skolerne 
bruger it, ligesom der er store forskelle 
på lærerne. På samme skole er der læ-
rere, som med stor entusiasme udfor-
sker mulighederne og udvikler deres 
undervisning med it, mens andre pri-
mært bruger it til at vise en hjemmesi-
de på en interaktiv tavle. 

Skolens ledelse på en svær opgave
EVA’s undersøgelse er selvfølgelig 
nogle år gammel, men vi kan se, at 
det stadig er svært at sikre, at elever-
ne udvikler de nødvendige digitale 
kompetencer, og at alle lærere bruger 
opdaterede didaktiske designs og de 
bedste undervisningsmidler, som jo 
kan være digitale. 

Skolelederne spiller - viser både 
EVA’s og andres undersøgelser - en 
rigtig vigtig rolle for at sikre, at it an-
vendes i skolen. Det er en svær opga-
ve, og der findes selvfølgelig ikke en 
model eller nogle enkle retningslinjer, 
der passer til alle skoler.

For at hjælpe skolerne udviklede 
EVA for nogle år siden et materiale 
med spørgsmål, som ledere og lærere 
kunne diskutere deres it-brug ud fra. 
På en formiddag kunne skolerne kom-
me igennem de vigtigste emner og 
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it, it, og ... it
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spørgsmål omkring it. Mange skoler var 
også glade for materialet, men udfor-
dringen var at omsætte dialogen til en 
ny praksis bagefter, viste det sig. For 
næste dag er hverdagen gået videre med 
dens rutiner og nye problemer, som har 
taget opmærksomheden. Når det kom 
til opgaven med konkret at skabe foran-
dring på skolen og forankre ny praksis 
med it i dagligdagen, så fi k lederne og 
lærerne ikke mere hjælp. 

Skal føre ambitiøse it-mål ud i livet
Skolelederforeningens projekt Digital 
Forandringsledelse er et stort skridt i 
retning af at hjælpe skolerne til at føre 
deres de ambitiøse it-mål ud i livet og 
skabe konkret handling. 

Ledere fra skoler i hele Danmark 
deltager i projektet, og de vil igennem 
de næste to år udvikle og lede et kon-
kret digitalt forandringsprojekt på deres 
egen skole. Forløbet kan ses som en 
ramme, der skal være med til at sikre 
fremdrift og give deltagerne ekstra støt-
te igennem de forskellige faser i deres 
eget forandringsprojekt. Gennem deres 
deltagelse i projektet vil de få støtte, 
inspiration og blive udfordret dels af os 
fra UC Sjælland og EVA, og dels af en 
masse kollegaer i samme situation. 

Helt centralt i projektet er dialogen 
mellem deltagerne, og den er forankret 
i netværksgrupper. Hver netværksgrup-
pe består af otte deltagere, som vil føl-
ge og støtte hinanden igennem forlø-
bet. Deltagerne kommer fra samme 
geografi ske område, så det er nemmere 
for dem at mødes selv. 

Forandringsprojekt handler om 
innovation
Nogle ser integrationen af it i skolen som 
en simpel implementeringsopgave, og 
det ville det måske også være, hvis måle-
ne var klare, og alle lærere skulle gøre 
det samme - men sådan er det ikke. 

Der fi ndes selvfølgelig pejlemærker 
for, hvordan it kan integreres i under-
visningen, fx i Fælles mål, og i forsk-
ningen fi ndes der efterhånden en del 
om nye måder at undervise på med it. 
Men der er stadig behov for at udvikle 
de it-støttede læringsformer til de for-
skellige fag og årgange, og de overord-
nede mål og didaktiske potentialer skal 
endvidere tilpasses til de lokale forhold 
og omsættes til konkrete undervisnings-
forløb i de enkelte klasserum. Endelig 
kan it radikalt udfordre, hvordan under-
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visningsprocesser organiseres, og viden 
deles mellem lærere. Et digital foran-
dringsprojekt bør derfor ses som et lo-
kalt innovationsprojekt, og derfor har vi 
valgt at strukturere forløbet som en in-
novationsproces. 

Lang løbetid sikrer forankring 
Projektet løber over to år, og det er vi 
meget glade for. På EVA har vi igennem 
tiden set en del projekter, som er gen-
nemført uden at de er blevet forholdt til 
skolens samlede udviklingsbehov og 
-strategi. Projekterne er sat i gang i stor 
hast, og efter de er slut, er der der ikke 
blevet fulgt op på erfaringerne og be-
sluttet hvad der skal justeres, spredes 
eller lukkes. I stedet er erfaringerne stil-
le og roligt løbet ud i sandet, og så er 
der måske startet et andet projekt op. 

I Digital Forandringsledelse er der 

god tid til at forberede og forankre ar-
bejdet. Vi har afsat tid til, at deltager-
ne kan planlægge forløbet i foråret 
2013 og få det indarbejdet i årsplaner-
ne, og så i efteråret udvikle og gen-
nemføre et forandringsprojekt, som 
passer til deres skole. Men her slipper 
vi ikke skolelederne. Deltagerne samler 
op, og så er der tid til at justere eller 
videreudvikle praksis i 2014. Alt dette 
for at sikre at arbejdet med it reelt 
spredes og forankres. 

Sanya Gertsen Pedersen er specialkon-
sulent på Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) og tilknyttet projektet Digital For-
andringsledelse
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Chokolade gør glad
Chokolade indeholder et molekyle, som 
ligner det aktive stof, der findes i mari-
huana. Især mørk chokolade er effektivt 
for et hurtigt humør-boost 

 Meget af feriebudgettet  bruges til at leve for. Og vælger du rigtigt, kan du i ferien halve-
re udgifterne. Tag fx østover, hvis det skal være billigt. Se hvad det koster at tage på ferie 
rundt i verden i forhold til leveomkostningerne i Danmark,  
der har indeks 100, her nogle eksempler: 

mellemspil

fars  fede ferie

Monaco

144

Italien

91
Grækenland 

74

Egypten 

52

Tyrkiet 

70

Filipinerne 

46

Spanien 

71
Portugal 

62

Danmark 

100

Norge

127

Sverig

102

Schweiz

123

Litauen 

43
Polen 

49

Finland

96
Kina

65

Se prisindex for alle lande på: www.forexbank.dk > ferieindeks

PORTAL
For at vise, hvad professionshøjskolerne bidrager med inden for 
forskning, udvikling og innovation på bl.a. skoleområdet samles 
forskning og udviklingsarbejde nu i en fælles netportal.

Se mere på ucviden.dk

danSk
259 børn med indvandrerbaggrund var i 
2012 så dårlige til dansk, at deres foræl-
dre fik et valg: Send jeres barn i en 
dansk institution, eller vi trækker jer i 
børnepenge.

I kun 4 af de 259 sager endte det 
dog med, at kommunen brugte økono-
misk sanktion. Muligheden for at stille 
forældrene over for det valg har eksiste-
ret siden 1. januar 2012.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

USA 

85

Brasilien 

101

Australien 

102
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kortkort

LEDELSES-
VÆRKTØJER 

Skolelederforeningen har udarbejdet denne 
pjece som hjælp for medlemmerne til at få a la-
ret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne 
ved skolerejser, ekskursioner m.m.
 
I pjecen om skoleledernes tilsynsansvar redegø-
res indledningsvist for det almindelige ansvars-
grundlag i Danmark kaldet culpaansvaret, idet 
tilsynsansvaret har grundlag i det almindelige 
culpaansvar. Tilsynsansvaret har konkret hjem-
mel i Folkeskolelovens § 30 a og § 52 sidste pkt., 
som er nærmere udmøntet i "Bekendtgørelse 
om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden"1, 
idet følgende benævnt bekendtgørelsen og dertil 
hørende "Vejledning om tilsyn med folkeskolens 
elever i skoletiden". Sådan er det.
 
Udgangspunktet er, at man som skoleleder kan 
ifalde et erstatningsansvar på samme måde som 
enhver anden borger i Danmark, og der fi ndes 
ikke en lov i Danmark, som direkte angiver, hvor-
når man er erstatningsansvarlig for sine handlin-
ger eller undladte handlinger. Hovedansvaret 
fastlægges nærmere i retspraksis. Læs mere…

SkolelederneS

tilSynS
anSvar

2013

SkolelederneSkolelederneSS

tiltilSSynynSS
anSvar2013

nYHed Tilsyn
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•   Beskriv ikke kun praksis, men begrund også jeres udsagn over 

for hinanden. Fokuser på både stærke og svage sider. Giv plads 

til forskellige perspektiver.

•   Besvar spørgsmålene ud fra, hvad der er relevant for jer. Spring 

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

•   Husk at det nedskrevne er et fælles dokument og et arbejds-

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

•   Udpeg evt. en ordstyrer, der har ansvar for fremdrift i diskussion-

erne, så I kommer rundt om alle spørgsmålene på den afsatte 

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

•   Tal evt. med jeres leder-tillidsrepræsentant om at aftale med  

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

den i det fremtidige arbejde med at udvikle et godt skolelederliv.

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kan gennemføre et selvevalue-

ringsforløb, er I meget velkomne til at ringe eller maile til:

Skolelederforeningen

Telefon: 7025 1008

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

et bedre...
skolelederliv

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

Kom godt  
i gang!
 Selvevalueringsværkstøjet er designet, så det skulle 
være nemt at gå i gang på egen hånd.
 
Skolelederforeningen kan dog tilbyde konsulenthjælp  
til kommunernes skolelederteam og i andre lokale  
sammenhænge, hvor man ønsker at bruge materialet.

Bemærk: Se www.skolelederne.org for 

yderligere oplysninger. Her kan også hentes 

skabelon til logbog samt en Powerpoint- 

introduktion til arbejdet med selvevaluering.

Et par EKstra 
godE råd

om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det kan frit benyttes af Skole-

lederforeningens medlemmer.

Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise 

Roar fra Nr. Nissum Skole, Søren Ranthe fra Antvorskov Skole samt 

konsulent Carsten Ancker og HB-medlem Michael Rasmussen. Fra 

EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.
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QR – Kode til pjecen: Vejledning til skoleledelsen: At skrive en afgørelse vedr. 
Specialundervisning   

 

  

Hjemmesiden er altid 

et besøg værd: Gå ind 

på skolelederne.org
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OK’13   { tekst: Jan Kaare / foto: Jens Bach }

 Ikke 
  VoreS 
konFlIkt

{Starten af april 2013}
Øjebliksbillede fra parkskolen i Struer under lockouten: 27 lærere er sendt hjem og 319 elever modtager ingen under-visning. de i alt 110 meter lange gange ligger øde hen.
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konflikt



 N ogle elever haster 
uden overtøj fra nær-
meste bildør, andre 
gør holdt inden for 
døren, krænger hæt-
ten af og lyner op. 

Klokken noget-for-sent kommer de sid-
ste dryppende. En dreng svinger i slow-
motion benet over cyklen. Det virker 
uoverkommeligt at få tasken af bagage-
bæreren.

En morgen, som enhver anden?
Nej! Det er en af de første dage ef-

ter påske. Der er unormalt tomt på 
gangene, meget lidt lyd fra klassevæ-
relserne, og telefonerne på kontorerne i 
administrationen er tavse.

De fleste af lærerne på Parkskolen i 
Struer er lockoutet. Skolen holdes i 
gang af syv tjenestemandsansatte lære-
re og fire ledere. Det rækker kun til un-
dervisning af to 8. klasser, en 9, klasse 
og børnehaveklassen.

”Det er helt tilfældigt, men heldigt, 
at tjenestemændenes undervisning for-
deler sig sådan. Det er næsten normal 
skolegang for de fem klasser”, siger 
skoleleder Jesper Møller.

Mindre dårlig samvittighed
Bunkerne på hans skrivebord er blevet 
lidt lavere, siden lockouten begyndte 
dagen før. Dermed er der lidt mindre 
grund til at have dårlig samvittighed på 
grund af uløste opgaver.

”Men Jeg forstår ikke, hvad vi skal 
med denne lockout”, siger Jesper Møl-
ler. ”Ifølge medierne er KL og DLF eni-
ge om, at jeg som skoleleder må lede 
og fordele arbejdet fremover. Hvorfor er 
det så lige, at 800.000 børn og deres 
forældre skal rammes?  Hvis det, der er 

kommet frem, holder stik, kan det kun 
være detaljer, der skiller. Tilbage er for-
beredelsespuljen. Her må uenigheden 
kunne overvindes. Hvilken skoleleder 
vil ikke arbejde med forberedelsestid 
til lærerne?”.

Karoline, syv år, ser You Tube-video 
om kattekillinger på nabokontoret. På 
den anden side af skrivebordet sidder 
hendes far, René Christian Stefensen. 
Han er administrativ mellemleder, og i 
gang med planlægning af afgangsprø-
ver.

”Jeg har det lige som andre foræl-
dre, hvis børn ikke kan komme i skole, 
men Karoline er god til at passe sig 
selv, så det går fint med at have hende 
med”, siger han.

Glade for at gå i skole
Første lockoutdag var der enkelte op-
ringninger fra forældre, der ikke kunne 
forstå, at deres børn ikke kunne kom-
me i skole, og som syntes, at det var 
noget pjat, at der var konflikt.

I dag har alle fundet ud af, hvad der 
foregår. Også eleverne i 8B. En hurtig 
rundspørge tyder på stor tilfredshed 
med, at de hører til den fjerdedel af 
skolens elever, der trods konflikt mod-
tager undervisning.

”Det bekræfter, hvad de fleste i fol-
keskolen ved: Eleverne er glade for at 
gå i skole. Lige for tiden er børn og 
unge på en måde mere ansvarlige end 
voksne, når det gælder undervisning”, 
siger pædagogisk mellemleder Mette 
Iskou Bergmann.

Der er ikke mange på skolen at være 
mellemleder for, men et PPR-møde om 
to elever venter et par timer forude.

”Noget positivt kommer der ud af 
lockouten. Vi ledere får tid til at snakke 
sammen. Til hverdag, hvor mellemle-
derne har undervisning ved siden af,  
er der ikke mange minutter til den 
slags”, siger Mette Iskou Bergmann.

Et par af kommunens konsulenter 
kigger indenfor på kontoret, og fuld-
mægtig Hanne Zeuthen løber et ærin-
de. Ellers er der stille.

Hvordan vil der være, når lockouten 
er forbi?

Jesper Møller:
”Det er ikke vores lokale konflikt, så 

der vil ikke være sket den store foran-
dring i samarbejdet og vores indbyrdes 
relationer”. 

 

»Uanset hvad der sker, får vi en skolereform og  
en ny overenskomst. Det ved alle, og jeg er helt  
sikker på at både ledelse og lærere er parate til  
at fortsætte med at lave en god skole, når hver- 
dagen begynder igen.«
{ Skoleleder Jesper Møller, Parkskolen, Struer }

 Ikke 
  VoreS 
konFlIkt
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Ost gør glad 
Indeholder aminosyren tyrosin, der 
er et forstadium til dopamin, som er 
et signalstof i hjernen, der stimule-
rer følelsen af lykke.

I sommeren 2014 er det 200 år siden, der blev indført 
undervisningspligt i Danmark. Det skal fejres!

Hvor skolen tilbage i 1814 oprindeligt skulle give bør-
nene kristen og boglig børnelærdom, har den gennem 
tiden også været central for udvikling af demokrati og 
lige rettigheder og muligheder.

Jubilæet i 2014 skal derfor også fejre, hvad der er sket 
med skolen i de forløbne år:. Og ikke kun som en frem-
skridtsfortælling, men som en nuancering af skolens 
udvikling i det store og i det små.

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini er 
formand for en styregruppe, der står bag jubilæet sam-

Den store skolefest
men med et repræsentantskab, som bl.a. tæller Skole-
lederforeningens næstformand Claus Hjortdal. 

Jubilæet koordineres af et sekretariat, der er nedsat af 
Ministeriet for Børn og Undervisning, Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik (Aarhus Universitet) og AU Library, 
Campus Emdrup (DPB).

Kontakt gerne jubilæumssekretariatet for at få yderlige-
re information eller med gode ideer til, hvordan din skole 
kan og vil være med til at markere jubilæet. 

Kontakt: skole200@edu.au.dk.

moderne skoleledelse

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

UrlaUb
50 % af forældrene til elever i 0.-3. kl. holder ferie 
med børnene uden for de fastlagte skoleferier. 

63 % af forældre til eleverne i 7.-9. kl. har mindst en 
gang holdt ferie med deres børn uden for skolernes fe-
rie. Og næsten en fjerdedel har gjort det fl ere gange.

Kilde: KL´s nyhedsbrev Momentum
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åbent brev!
Kære Anders Balle

Jeg har i de snart 14 år, hvor jeg har været formand for Danmarks Skolebibliotekarer del-
taget i utallige diskussioner, møder og paneldebatter om samarbejde mellem skolebiblio-
teket og folkebiblioteket. 

Jeg har siddet i forskellige ministerielle og faglige udvalg. Jeg har været med til 
at skrive rapporterne ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” (2008) og ”Det inte-
grerede bibliotek. Nye roller til skolen og biblioteket. En kogebog” (2005).

Ingen steder har jeg mødt, hørt eller læst udtalelser, der blot er i nærheden af de ud-
talelser, som du kommer med på et møde på Ørestad Bibliotek 14. marts i år. Du delta-
ger den dag i en politisk paneldebat arrangeret af Biblioteksforeningen. Debatten er op-
taget på video og tilgængelig på Youtube.

Dine udtalelser om skolebiblioteket og skolebibliotekarerne på det møde er dybt util-
stedelige, krænkende og undergravende for et reelt samarbejde mellem skolebiblioteka-
rer og folkebibliotekarer.

Jeg citerer ordret: ”Man bruger al sin tid på at fortælle om sin specialfaglighed. Det 
drejer sig kun om at redde sin egen røv”. Det sagde du! Formanden for Skolelederfor-
eningen.

Din ironisering over, at du ikke kan se forskel på skolebibliotekarer og folkebiblioteka-
rer er virkelig malplaceret.  Citat: ”Det er for mig ligegyldigt, hvem der udfører arbejdet”. 
(Sic!)

Du fortæller de folkebibliotekarer, der sidder i salen, at de har en længere uddannelse 
end skolebibliotekarer. Derfor forventer du, siger du, mere af dem, når de skal ud på sko-
lerne. Og det der med didaktisering, siger du, kan de vel bare lære. Du ved udmærket 
godt, at skolebibliotekarer har en 5-årig uddannelse.

Citat: ”Alle barrierer der måtte være – væk med dem”.
Du taler om, at vi har to slags biblioteker og at det er forkert. Du ved udmærket, at 

det har vi ikke. Vi har ét skolevæsen og ét biblioteksvæsen.  
Jeg citerer igen ordret: ”Det er helt åbenlyst oplagt, at vi skal have et meget tættere 

samarbejde og måske endda en sammensmeltning”. (Sic!).
Du taler også om, at hvis der er nogen på skolerne, som er imod det, så må der være 

nogle ledere højere oppe, der kan sige ”ud med jer! Sådan må det være.” 
En spørger fra salen spørger, om det ikke er en god ide, at folkebibliotekarerne kom 

ud på skolerne og du nikker bekræftende. 
Din afskedsreplik er helt forrygende. Du siger og jeg citerer igen ordret: ”Gå hjem og 

fusionér!”.
Kære Anders Balle.  Du undergraver fuldstændig det arbejde, som skolebibliote-

karer og folkebibliotekarer og deres organisationer har lavet de sidste næsten 10 år. 
Et arbejde, hvor respekten for hinandens forskellige fagligheder er blevet større og 
større. I det arbejde har vi ikke brug for en formand for Skolelederforeningen, der 
blot genopliver fordums tiders faglige kampe, fordi han helt åbenlyst ikke ved, hvad 
der foregår. Heller ikke på de skolebiblioteker, hvis ledere han ellers er formand for.

Jeg spørger derfor ganske enkelt: Er de udtalelser, som du kom med på Ørestad Bib-
liotek den 14. marts, udtryk for Skolelederforeningens officielle politik?

Med venlig hilsen

C.C. Rasmussen
Formand for Danmarks Skolebibliotekarer

Kære C.C. Rasmussen

Tak for din tætte opfølgning på 
mit oplæg på Biblioteksforenin-
gens møde, hvor jeg var bedt 
om at komme med et debatska-
bende oplæg. Det er åbenbart 
lykkedes. Jeg var vist rigtig i 
hopla i den debat. Derfor ser 
plukkede citater altid meget 
skarpe og konfronterende ud.

 Hvis du genhører mit ind-
læg, vil du forhåbentlig kunne 
fornemme den humoristiske til-
gang, som f.eks. lå i udtrykket 
”gå hjem og fusionér”.

Mit hovedbudskab synes jeg 
dog står meget klart, nemlig at 
vi skal samarbejde så meget 
som muligt, der hvor det giver 
mening, kvalitet og rationale.

Det hovedbudskab vil jeg 
gerne stå ved. Jeg vil også gerne 
stå ved, at vi skal udnytte de 
kommunale institutioner og de-
res samarbejde bedst muligt. 
Det gælder både samlinger, 
abonnementer mv. og persona-
lets ekspertise. Men stadig kun 
der hvor det giver mening, kvali-
tet og rationale.

 
Med venlig hilsen

 
Anders Balle
Formand for  
Skolelederforeningen

debat  

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

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:

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.

Formand Anders Balle
Næstformand Claus Hjortdal
Axel Bech
Dan Christensen
Birgit Henriksen

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Daglig ledelse 
Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

Ledelse, kommunikation
Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Søren Thomsen 
stho@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 
Konsulent Peter Cort
cort@skolelederne.org

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

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Studentermedhjælp 
Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

POLITIKERE OG PERSONALE

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

HURTIG 
KONTAKT

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

Denne bog er lige til værktøjskassen, når det handler om inklusi-
on. Den henvender sig til alle professionelle, der arbejder med 
inkluderende fællesskaber og har særligt fokus på arbejdet med 
børn, der har ADHD. 

Bogen kan i øvrigt fi nt anvendes til det generelle klasseledel-
sesarbejde i arbejdet med at skabe plads til elever med mange 
forskellige forudsætninger. 

Bogen er ikke et diagnosticeringsredskab derimod en hjælp til 
den daglige praksis. Vi kommer omkring dels forståelsen af in-
klusion og rummelighed og refererer til bl.a. Rasmus Alenkær, 
som har lavet væsentlig litteratur på området, og som bør supple-
re denne bog, dels en beskrivelse af de udfordringer,  barnet med 
opmærksomhedsforstyrrelser står overfor. 

Der gås i dybden med arbejdet med relationsarbejdet, som er 
forudsætningen for at skabe successer for barnet med ADHD, og 
samtidig er den udfordring, der er den absolut største i klasse-
rummet med 28 elever og én lærer. 

Derfor gennemgås måder at organisere barnet og klassen på, 
når der skal bygges bro til læring og gode relationer for barnet. 
Desuden gives praksisnære eksempler i form af cases, hvor sam-
arbejdet med barnet med ADHD ikke lykkes og efterfølgende ek-
sempler på, hvordan lignende situationer er klaret, så det lykkes 
for både barnet, klassen og læreren. 

Disse cases gør bogen til et stærkt arbejdsredskab; det er nemt 
at spejle sig i eksemplerne og de giver ballast til at kaste sig ud i 
ny praksis som lærer eller pædagog. Bogen afsluttes med input 
til og eksempler på det gode forældresamarbejde som krumtap-
pen i alt arbejde med børn med tilknytningsvanskeligheder.

Målet med arbejdet med barnet er at fylde relationskontoen 
op og skabe et fælles tredje mellem barn og underviser. Først når 
det sker, er barnet med ADHD parat til læring.

Bogens eksempler på barnets behov for hjælp til organisering 
og struktur på den enkelte lektion eller pause er praksisnære og 
genkendelige og illustrerer, hvor vigtigt det er, at læreren har fo-
kus på sin egen praksis og får hjælp til at ændre praksis, så den 
imødegår de mange elevprofi ler, en klasse indeholder. Ikke kun 
ADHD kan profi tere af bogens anvisninger på styring af den en-
kelte lektion.

Bogen er særdeles anvendelig til lærerteamet i den enkelte 
klasse, så også de små fags lærere får hjælp og vejledning i at 
guide barnet med tilknytningsvanskeligheder. I disse timer opstår 
tit konfl ikter, og mange af dem kan med denne bogs redskaber 
afhjælpes. Bogen er letlæst og er med sine bilag et redskab, der 
kan og bør tages i brug med det samme. Sammen med øvrig og 
mere omfattende litteratur på området giver ”Bevar roen” et so-
lidt fundament til at påbegynde eller fortsætte det forpligtende 
arbejde om og med barnet med særlige forudsætninger.

Bogen er en oplagt anskaffelse til skolernes ressourcecentre, 
Læringscenter samt klasseteams. Anbefaling: Læs bogen med dit 
personale, drøft de enkelte problematikker, der fremhæves og 
afprøv derefter bogens bilag i praksis med en udvalgt personale-
gruppe. Inddrag evt. også en udvalgt forældregruppe i dette ar-
bejde. Supplerende materiale til bogen fi ndes på dafolo.dk.

Afdelingsleder

Annette Hartøft

Lyshøjskolen

Kolding

 

ro og Uro

Bevar roen
Metodehåndbog til inklusion 
af børn med ADHD
Charlotte Andersen
Dafolo Forlag
112 sider, 395 kr.

3
anmeldelser
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Flerkulturelle rødder 
Styrker og udfordringer ved en fl erkul-
turel opvækst
Maria Christensen og Svend Løbner 
Madsen
Dansk psykologisk forlag

Klogt Lederskab 
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad
Forlaget Klim

Ildfast i krydsild
Standhaftig skoleledelse i brændepunktet
Henrik Berggren Jessen og Claus 
Madsen
Klim

Der styres for vildt
Om paradokser i styring af pædagogik
Katrin Hjort, Ane Qvortrup og Peter 
Henrik Raae (red.)
Forlaget Klim

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

Den motiverende samtale
I teori og praksis
Gregers Rosdahl
Munksgaard

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

Bøger til 
anmeldelse

SpInoFF

Da spin erobrede Danmark 
Jens Aagaard og Anders Agner Pedersen
People’s Press
224 sider, 200 kr.

Alle, der har set Borgen eller fulgt 
forhandlingerne om lærerarbejdstid, 
kender til spin. Ellers er fænomenet 
ikke let at spotte, da fagets udøvere 
helst opererer bag linjerne.
 Spin dukker for alvor op i USA 
ved Clintons magtovertagelse i star-
ten af 90’erne og får yderligere vind 
i sejlene under Blair gennem 90’er-
nes England. New Democrats, New 
Labour, change og hope. Det er ikke 
mindst de enkle fortællingers kunst, 
det handler om.
 Med Fogh-æraen kommer spin til 
Danmark, idet der her lanceres en 
hidtil uset strategisk styring af medi-
erne samt udnyttelse af konkurren-
cen mellem medierne til at spille 
dem ud mod hinanden, hvor der 
uddeles ”godbidder” på skift.  

Kommunikationen disciplineres, 
så argumenters magt afl øses af, om 
fremtoningen i sig selv er en succes. 
Vi oplever også amerikaniseringen af 
dansk politik med tv-dueller mellem 
i princippet kun to statsministerkan-
didater fra rød og blå blok, hvor fo-
kus især er at vinde midtervælgerne. 
Fx ved at skifte standpunkt og over-
tage oppositionens mærkesager. 
 Spindoktorerne kommer på arbej-
de, fx da Fogh skal ’menneskeliggø-
res’ ved at få afl agt den stive, kom-
manderende-kontrollerende attitude, 
der bl.a. skræmmer kvindelige væl-
gere væk. Siden skal Gucci-Helle 
fremstå overbevisende som socialde-
mokrat. Muhammed spøger under 
VK, der kommer en skattesag også.

 For Lars Løkke trues imaget af 
bilagsrod og et forfejlet klimatopmø-
de. Og den siddende regering skal 
reddes gennem løftebrud, reformer 
og katastrofale meningsmålinger... 

I bogen får vi gennem interviews 
med disse ’mørkets fyrster og fyrst-
inder’ og deres med- og modspillen-
de politikere og mediefolk indblik i, 
hvordan der trækkes i trådene. Det 
er dog mest en refererende gengivel-
se af sager og begivenheder. Politisk 
historieskrivning mere end analyse, 
og et rigtigt overblik over mekanis-
merne bag spin, får man ikke. 

Alligevel er magtspillet interes-
sant, og  at det er mindre glamourøst 
end man skal tro, forstår man. Er 
der 5 % spin, er der stadig 95 % grå 
hverdag og hårdt arbejde tilbage. 

Michael Diepeveen

Redaktør

en bog

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!
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 Kend din ledelsesstil
Typologi og det personlige lederskab
Preben Grønkjær
Dansk Psykologisk Forlag

Lederskabsreformationen
Preben Melander
DJØF Forlag

Hassan og Grete
Inklusion i folkeskolen
Jamilla Jaffer og Manu Sareen
Trip Forlag

Det gode skole-hjem-samarbejde med 
forældre i udsatte positioner 
Erfaringer fra seks skoler med stærk 
praksis
Danmarks Evalueringsinstitut 
EVA

Mindfulness og stresshåndtering i 
arbejdslivet
Michael Chaskalson
Akademisk Forlag

Feedback i skolen
Egil Weider Hartberg, Stephen Dobson 
og Lillian Gran
Dafolo

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

Lederskab på distancen
Nå du ikke ser dine medarbejdere dagligt
Anne Birgitte Lindholm
L&R Business

Flere bøger til 
anmeldelse

Han er ambitiøs. Ligeså ambitiøs 
som de ledere han beskriver. Han er 
på jagt efter nøglen til ledelse. Den 
særlige forklaring på,  at ledere lyk-
kes. Han ønsker at gå i blodet på 25 
topledere. Hans ambition er at be-
skrive leder-DNA’et.
 Navnet er Rasmus Ankersen. 
Født i 1983 og forfatter til forgæn-
geren til denne bog ”En vinders 
DNA”. Med en baggrund i sportens 
verden som ungdomstræner og 
coach for både hold og topsportsfolk 
søger han forklaringer på ledelses-
kunsten i kød og blod. Hans ud-
gangspunkt er praksis. Langt fra teo-
ri og universitetsstudier. 
 Det handler om eksempler på le-
dere og ikke mindst ledelse, der er 
lykkedes på godt og ondt. Og de er 
der alle sammen. Cykelrytteren der 
blev sportschef. Præsten der blev 
biskop. Politikeren der blev statsmi-
nister. Journalisten der blev admini-
strerende direktør. Filosoffen der 
blev ideudviklingschef. Soldaten der 
blev oberst.
 I halvandet år har forfatteren 
fulgt 25 topledere fra Avedøre til 
Dallas. Gennem samtaler forsøger 
han at få skabt et billede af ledernes 
op- og nedture. For til sidst at be-
skrive 10 mønstre, der binder de for-
skellige ledere sammen i det såkald-
te leder DNA. Operationen lykkes 
delvist. Patienterne overlever defi ni-
tivt.
 De 25 portrætter af de meget for-
skellige ledere, både hvad angår pro-
fession og personlighed, er interes-
sant læsning og gode historier. Omend 

fl ere står stærkere i erindringen end 
andre. Historien med Anders Fogh 
Rasmussen virker direkte tam i sam-
menligning med historien om Morten 
Albæk.
 Ideen med at tage udgangspunkt 
i 25 meget forskellige lederes virke-
lighed og hverdag er god. Det er der 
kommet rigtig mange gode og tanke-
vækkende historier ud af. Også rigtig 
mange aha-oplevelser og ideer. Med 
andre ord: der er inspiration at hente 
her.
 Når operationen kun delvis lykkes 
hænger det sammen med, at ambi-
tionen om at koge de 25 lederes er-
faringer, drivkraft og ledelsesstil ned 
ikke altid giver lederne og ledelse 
fuld kredit. Spørgsmålet er, om det 
er muligt at sætte ledelse på en så-
dan formel. Men forsøget er godt, og 
der er kommet en ganske læsevær-
dig bog ud af det.
 Billederne i bogen er et kapitel 
for sig selv. Igen med undtagelse af 
portrættet af Anders Fogh og et par 
andre. De øvrige er spændende, sjo-
ve og kreative gode. Billeder siger 
mere end ord. Forfriskende med por-
trætter, der udfordrer. 

Og så kan det hele i virkelighe-
den måske koges ned de enkle byg-
gesten i et leder DNA? For en dygtig 
leder er ikke noget, du prøver at 
være. Det er noget, du er.

Torben Mørup

Skoleinspektør

Kvaglund Skole

Esbjerg

I blodetI blodet

anmeld selv

Leder DNA
Rasmus Ankersen
Turbulenz 2008
370 sider, 250 kr. 
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børn og unge, AArhus kommune 

skoleleder til 
skjoldhøjskolen

skjoldhøjskolen søger en ny skoleleder, som med strategiske og 
kommunikative evner kan skabe følgeskab og styrke fællesskabet 
på tværs af skolens afdelinger. 

som ny leder skal du forfølge og udfordre de spor, som allerede er lagt i arbejdet med at 
tydeliggøre skolens værdier og profil. For den rette leder vil der på kort sigt være mulighed 
for at skabe tydelige resultater og styrke det interne samarbejde og skolens position som et 
naturligt samlingspunkt i lokalområdet.

Vi forventer, at du på kort sigt vil stå i spidsen for at: 
•  Etablere et stærkt og tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt 
•  Afklare og tydeliggøre skolens strategiske mål og fælles retning 
•   Skærpe skolens profil med fokus på både faglig læring og personlig udvikling af den 

enkelte elev
•  Sikre en succesfuld implementering af SFOens omstrukturering 
•   Styrke fællesskabsfølelsen på tværs af skolens afdelinger og få skolens nye værdier ”til at 
leve” blandt medarbejderne    

Vi lægger særligt vægt på, at du som leder:
•  Har ledelseserfaring og stor indsigt i folkeskolens drift og forhold
•   Er dialogsøgende og tillidsskabende i samarbejdet med forældre, medarbejdere og øvrige 

nære samarbejdspartnere

Ansøgning og bilag skal være børn og unge i hænde senest mandag den 22. april kl. 10.00

Læs det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/bujob, hvor du også kan læse mere om 
skjoldhøjskolen og børn og unge i Aarhus kommune



kort nyt

Sekretariatslederen refererer til foreningens for-
mandskab og står i spidsen for de 12 medarbejde-
re (konsulenter og sagsbehandlere). Et velfunge-
rende sekretariat af generalister og specialister, 
som i en række team dækker et bredt felt.

Skolelederforeningen varetager medlemmernes 
overenskomster og aftaler. Stillingen omfatter se-
kretariatslederfunktionen i LC-lederforum og vare-
tagelse af overenskomstforhandlingerne. 

Vi ønsker en nyskabende leder til en forening i 
udvikling, hvor opgavevaretagelsen spænder fra at 
bistå det enkelte medlem i spørgsmål om ansæt-
telse, løn, pension, afsked og arbejdsmiljø til at 
varetage skoleledergruppens samlede interesser 
samt understøtte Skolelederforeningens politi-
ske arbejde – centralt og lokalt. 

Foreningen støtter desuden medlemmerne i for-
hold til deres faglige ledelsesudøvelse med kurser, 
netværk og konferencer, ligesom foreningen har 
en stor kommunikationsopgave med egne medier 
og i forhold til ekstern synlighed.  

Ansvarsområder 
Sekretariatslederen skal først og fremmest:

>  Kunne agere og forhandle i det fagretslige 
system

>  Videreudvikle og sikre nytænkning i foreningen

>  Varetage og forhandle overenskomsten 
for ledere på undervisningsområdet

>  Være bindeled mellem foreningens politiske 
ledelse og sekretariat

>  Prioritere, koordinere og udvikle sekretariatets 
opgaver

>  Være personaleleder for alle ansatte 

>  Udvikle strategier og sparre med foreningens 
politiske ledelse.

>  Virkeliggøre foreningens mål og handlingsplaner 
og følge op på resultaterne

>  Udarbejde oplæg til dagsorden, være sekretær 
for og deltage i hovedbestyrelsens, formands-
skabets, de lokale formænds og repræsentant-
skabets mødevirksomhed

>  Styre foreningens budget og samlede økonomi  

>   Fastholde og udvikle en professionel betjening 
af foreningens medlemmer og politisk aktive

>  Sikre et højt kommunikationsniveau og sam-
menhængskraft i foreningen.

Din baggrund 
Relevant uddannelse suppleret med lederuddan-
nelse, der matcher opgaverne. Kommunikations-
kompetence – mundtligt og skriftligt – og forhand-
lingskompetence.

Du har indsigt i – og lyst til at arbejde i – en poli-
tisk styret organisation, gerne med praktisk erfa-
ring fra en faglig organisation, arbejdsgiverorgani-
sation eller kommune/region.

Vi vil lægge vægt på dine organisatoriske evner, 
dit innovative drive og din erfaring med persona-
leledelse i dialog og i samarbejde med medarbej-
dere og den politiske ledelse. 

Vi forventer, at du har et grundigt kendskab til 
undervisningssektoren og det offentlige forhand-
lingssystem, overenskomster, personsager, sags-
behandling i forbindelse med arbejds- og ansæt-
telsesforhold, samarbejdsproblemer mv.

Personlige egenskaber som empati, energi, situa-
tionsfornemmelse, ro, overblik og godt humør vil 
også blive bemærket. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overens-
komst og efter statens regler for tjenestemænd 
uden højeste arbejdstid. 

Lønniveauet ligger på ca. kr. 650.000 kr. årligt 
+ 17,3 % pension. 

Du kan forvente at få fl eksible og selvstændige 
arbejdsforhold med mulighed for relevant efter/
videreuddannelse.

Yderligere oplysninger 
Se mere om foreningen på 
www.skolelederforeningen.org.

Oplysninger om stillingen i øvrigt fås ved 
henvendelse til Skolelederforeningens formand 
Anders Balle på tlf. 51 17 19 04 eller næst-
formand Claus Hjortdal på tlf. 23 27 43 27.

Skolelederforeningen

Foreningen varetager på 
LC’s vegne aftaleretten for 
landets 4000 skoleledere. 

Det er foreningens opgave:

>  at varetage den lokale afta-
leret for medlemmernes 
løn- og ansættelsesvilkår

>   at forbedre medlemmer-
nes løn- og arbejdsforhold

>  at yde medlemmerne 
kvalifi ceret sparring, 
rådgivning og vejledning i 
ledelsesfaglige spørgsmål 

>   at sikre professionel 
sagsbehandling - også i 
personsager 

>  at fremme medlemmernes 
muligheder for kvalifi ceret 
uddannelse og efterud-
dannelse 

>  at styrke ledelsesaspektet 
og synliggøre ledelses-
synspunkter 

>  at indsamle og formidle 
viden om specifi kke ledel-
sesmæssige spørgsmål 

>  at deltage aktivt i den 
skolepolitiske debat og 
udvikling 

>   at fremme det kollegiale 
fællesskab

Skolelederforeningen har til 
huse i Kompagnistræde 22,2., 
1208 København K

SekretarIatSleder

Ansøgning
Mail din ansøgning med kopi af relevante papirer,  mærket ”Sekretariatsleder” til Charlotte Dilling på cd@skolelederne.org senest mandag den 6. maj 2013, kl. 12.00. 

Skolelederforeningen søger visionær sekretariatsleder til en attraktiv stilling med alsidige arbejdsopgaver
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Med hjernen i skole
Af Helle Overballe Mogensen

Undervisningsmaterialet giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og 
hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og op-
mærksomhed. Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får 
metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.

Materialet kan bruges som tema i natur og teknik eller fx i arbejdet med temaer som mob-
ning, social pejling eller AKT. Det er også velegnet til brug i specialforløb med grupper eller 
enkeltelever med særlige behov, som har brug for øget indsigt i og metoder til at håndtere 
egne vanskeligheder.

Materialet består af lærerens bog og en elevbog. Materialet giver indsigt i 6 temaer med 
relevans for læring og for inklusion:

• Hvordan vi bruger hjernen
• Opmærksomhed
• Hukommelse
• Kommunikation og sprog
• Sanser og motorik
• Sociale evner.

Hvert tema gennemgår i kort form den grundlæggende teori efterfulgt af forslag til kon-
kret arbejde med temaet i klassen. Hvert tema sluttes med forslag til støttende, pædago-
giske tiltag.

lÆrerens bog
ISBN 978 87 7706 795 2
208 sider
318,40 kr. inkl. 
arbejdsmateriale til fri 
kopiering

eleVbog, flergangshæfte, 
Ill. i farver
ISBN 978 87 7706 826 3
96 sider
94,40 kr. 

et nyt underVisningsMateriale 
oM hjerner og lÆring 
– med forslag til at skabe et inkluderende miljø 

nye bøger oM ledelse

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

klasseledelse i praksis 
Af Søs Rask Andresen og 
Nanna Paarup
222,40 kr. 

alle priser er ekskl. moms

arbejdsrelationer & 
relationsarbejde
Af  Camilla Raymond

278,40 kr.

anerkendende 
følgeskab
Af Magnus Harald Haslebo  
og Maja Loua Haslebo

158,40 kr.

gnisten i arbejdsliVet
Af Mads Bab
238,40 kr.



Aqua line

En drikkevandskøler på skolen får eleverne til at 
drikke mere vand, det giver aktive, friske elever, 
der er mere motiveret for indlæring. 

Lige nu sælger vi Fontemagna 80 - den oplagte 
skolemodel - til en hel særlig pris*

Rent frisk koldt vand
giver friske aktive elever

Skan koden og se filmen om 
Fontemagna på en skole

Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

Besøg os på aqualine.dk 
Facebook eller LinkedIn

* tilbudet gælder kun så længe lager haves. 
Prisen er ekskl.installation, levering og moms

Tilbud
Kr. 9.950,-*

Du sparer 3.300,- kr.
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