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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.

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 info@copla.dk 

Se mere på www.copla.dk

www.learningspaces.dk

NYTÆNK SKOLENS UDEAREALER TIL

 leg, læring og bevægelse

Leg / fi tness / parkour Udeværksted
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leder

Ny lederrolle
Jeg håber I har haft en god sommerferie! Den har forhåbentlig styrket alle til at 
kunne honorere de store forventninger, der er til folkeskolens ledere.

Vi skal i højere grad udfordre ALLE elever. Derfor skal mulighederne i reformen 
benyttes fuldt ud, så skolen fungerer så fleksibelt som muligt. Ja, skoledagen skal 
skrues sammen, så skellet mellem undervisning og fritid brydes, det faglige niveau 
hæves og flere fortsætter i en ungdomsuddannelse.

Spændende er det, og de ledere, jeg møder, ser ud til at være klar, eller også 
bliver de det, når de lokale strukturer og økonomimodeller falder på plads. Den 
iagttagelse understøttes af den nye Mandag Morgen undersøgelse, der viser, at to 
tredjedele af de adspurgte ledere allerede nu føler sig klar til opgaven, men at de 
samtidig er bevidste om, at det er en stor ledelsesmæssig udfordring.

Alt kommer ikke bare til at gå af sig selv. Vi er derfor meget afhængige af, at 
der lokalt politisk og forvaltningsmæssigt bliver truffet klare beslutninger, at vi  
helhjertet bliver bakket op, og at skolens dygtige medarbejdere indgår i et tæt,  
forpligtende og inspirerende samarbejde.

Der er en stor usikkerhed blandt lærerne om, hvad der kommer til at ske. Derfor 
er det helt afgørende, at vi hurtigt får skabt en fælles forståelse for, at den folke-
skole, vi nu har mulighed for at udvikle sammen, kan blive meget bedre end den 
gamle – også for lærerne.  

Der er flere veje at gå, for at ledelse lykkes. Relationel forståelse og tillidsvæk-
kende dialog er vigtigt. Men den kulturændring, skolen står i, hvor fraværet af læ-
rernes arbejdstidsaftale rejser spørgsmålet om, hvad der skal stilles i stedet for, vil 
tvinge os til i endnu højere grad end før at optræde som ledere. 

Skolelederforeningen vil følge op med vejledning og værktøjer, ligesom KL ud-
byder kurser m.m. Der er også afsat 60 mio. kr. til kompetenceudvikling af leder-
ne, og vi har i den forbindelse bedt ministeren overveje at etablere et korps af le-
delseskonsulenter – coaches, der sikrer sparring og dannelse af netværk blandt 
skolelederne for at styrke overgangen til en ny lederrolle.

anders Balle, formand for Skolelederforeningen

Anders Balle og Christine 
Antorini drøfter ledelses-
udfordringen på 3 min.
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Få stærkere klasse ledelse og 
mere struktur i undervisningen 
Med professionel brug af Cooperative Learning   
får I helt konkrete redskaber til  at opnå:   

• høj faglighed og fokuserede læreprocesser
• struktur og tydelig klasseledelse
• inklusion af alle elever i undervisningen
• aktive og motiverede elever
• stor variation i timerne
• et positivt læringsmiljø

Undervisning med samarbejdsstrukturer

Cooperative Learning

Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de 

udfordringer, skolen står overfor i dag.  

Cooperative Learning vil det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af 

samtlige elever, undervisningsdi� erentiering, styrkelse af sociale og 

personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø 

for både elever og lærere. Det er nemt at anvende, det er sjovt – og 

det virker!!

Cooperative Learning er bygget på � ere årtiers forskning og 

bruges i disse år stadig � ere steder på kloden – ganske enkelt fordi 

både lærere, elever, forældre og skoleledere kan mærke, at her 

er en undervisningspraksis, der vil og kan � ytte skolen ind i det 

21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learning-

strukturerne for første gang tilgængelige på dansk. 

Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden 

alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere 

indgår i læreprocesser. 

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, 

skaber af Cooperative Learning strukturerne og 

grundlægger af Kagan Publishing and Professional 

Development i Californien. Han og hans stab har 

uddannet � ere hundredtusinde lærere verden over 

i brugen af Cooperative 

Learning-strukturer.  
Jette Stenlev er tidligere seminarielektor 

i engelsk. I dag er hun leder af Coopera-

tive Learning DK, hvorfra certi� cerede 

instruktører leverer workshops og vejled-

ning i Cooperative Learning på skoler, 

gymnasier, erhvervsskoler, sprogcentre 

mv. over hele landet. 

Se www.cooperativelearning.dk

C
ooperative Learning – U

ndervisning m
ed sam

arbejdsstrukturer

Spencer Kagan
Jette Stenlev

46 strukturer 

til alle skolens fag

Undervisning med samarbejdsstrukturer

978-87-7988-636-0
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Kurser og 
skoleudvikling 

• Kursusdage på skolen 
• Praksis-coaching og vejledning
• Sparring for ledelsen 

• Implementeringsforløb designet 
   efter jeres behov 

Læs mere på www.cooperativelearning.dk 
 

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

Klæd lærerne på til at  
undervise HELE klassen
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fri og ...   

»Arbejde er ikke alt, og jeg prøver at 
holde balancen, selv om det er svært.
Noget af det mest latterlige, jeg ved, er 
en stresset leder. Jeg prøver altid at være 
hjemme til aftensmad.«
{ henrik Stubkjær, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp }

Henrik Stubkjær er på 8. år generalsekretær for Folkekirkens 

Nødhjælp. Som øverste leder står han med ansvaret for en orga-

nisation, der årligt administrerer 560 mio. kr., hvoraf langt stør-

stedelen anvendes til humanitære formål i udviklingslande. Det 

stiller ganske særlige krav til en leder at stå i spidsen for en stab 

af fastansatte og en endnu større kreds af frivillige.

 d et stinker af gammelt 
øl i sorteringsteltet, 
hvor 170 frivillige på 
skift har tjansen med 
at sortere de klistrede 
dåser og flasker fra 

over 100.000 festivalgæster på Roskil-
de Festivalen 2013. Mellem dem fin-
der vi Henrik Stubkjær med lyserøde 
plastichandsker dybt koncentreret om 
opgaven: pantdåser i én sæk, flasker i 
en anden, tyske emigrantdåser i en 
tredje og værdiløst skrammel i en fjer-
de. 

”Engang lavede vi et overskud på 1 
mio. kr. ved at lade 700 frivillige samle 
flasker og dåser på festivalen. Nu er 
opgaven fordelt anderledes og mellem 
flere, så vi får betydeligt mindre. Men 
det er stadig en god nok forretning til, 
at det er besværet værd”.

Han smider handskerne og viser 
rundt på Folkekirkens Nødhjælps sorte-
ringscentral. Inden længe er den første 
lastbil fuld af pantdåser. Sækkene er 
guld for Henrik Stubkjær, for de kan 
omsættes til mad for ofre i klodens 
værste naturkatastrofer eller til telte for 
krigenes flygtningestrømme. 

Zoom ind på det du kan
Generalsekretæren har oplevet alt det, 
der ikke er værd at opleve. Desperate 
nomader i Etiopien, der har mistet 
hvert eneste stykke kvæg pga. en nåde-
løs og altfortærende tørkesol. Endnu 

mere desperate kvinder på flugt ved et 
tjekpoint, hvor de holdes tilbage af folk 
med ukontrollerbare automatvåben. 
Håbløse, tomme øjne efter jordskælvet 
i Haiti: ”Det var det værste, de ville in-
genting, de kunne ikke mere, øjnene… 
de var slukkede”. Henrik Stubkjær for-
tæller med nøgtern stemme og uden 
føleri. Alligevel fornemmer man, at 
menneskers ulykkelige skæbne er et 
dybt personligt anliggende for ham.

Hvordan kan man holde ud at rejse i 
den enorme elendighed? 

”Heldigvis har de fleste mennesker 
en utrolig overlevelsesvilje, der får dem 
til at finde håb midt i håbløsheden. Of-
rene for tsunamien i Det indiske Ocean 
i 2004 var i gang med genopbygningen 
allerede dagen efter. De udviste en helt 
utrolig vilje til at komme videre. Helt 
modsat Haiti, hvor de kun alt for lang-
somt kommer videre. Men selv når man 
som nødhjælpsarbejder står med uover-
stigelige problemer og midt i alt kaos-
set, så har jeg ofte brugt en tanke, som 
Poul Hartling engang udtrykte: Jeg kan 
som nødhjælpsarbejder tillade mig at 
zoome ind på et enkelt menneske, som 
jeg KAN hjælpe”. 

Både nødhjælp og rettigheder
For Henrik Stubkjær er det naturligvis 
ikke det samme som, at store nød-

hjælpsorganisationer kan tillade sig at 
arbejde tilfældigt og uden strategisk 
overblik: 

”I Folkekirkens Nødhjælps logo er 
der en fisk. Det er et gammelt symbol 
for kristendommen og dermed også kri-
stendommens næstekærlighedsprincip, 
men jeg læser det også ind i det kend-
te ordsprog: Giv manden en fisk, og 
han er mæt en enkelt dag, lær ham at 
fiske, og han er mæt mange dage. Man 
kan sige, at første del af ordsproget 
handler om den akutte nødhjælp, som 
naturligvis udgør en vigtig del af vores 
arbejde, mens anden del handler om 
det egentlige udviklingsarbejde, som er 
langsigtet”.

”Udviklingsarbejde i dag går skrid-
tet videre og bliver strategisk på et hø-
jere plan. Vi skal nemlig sammen med 
manden sørge for, at han også får per-
manente rettigheder til at fiske. Dvs. at 
vi skal hjælpe ham til at kunne bruge 
sin stemme demokratisk og politisk. 
Når en befolkning ikke forholder sig 
tavs, men aktivt giver udtryk for deres 
behov og rettigheder over for myndig-
heder og politikere, vil det i sidste 
ende give større bæredygtighed i et 
samfund. På den måde kommer vi bag 
om nøden og gør noget ved de struktu-
rer, som fører til nød. Vi skal hjælpe 
folk med at sikre retten til et værdigt 
liv, retten til at eje jord, retten til be-
skyttelse og basal sundhed”.

død over klyngebomber
Ud over de tre bærende områder for 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde, kata-
strofeberedskabet, langsigtet fødevare-
sikkerhed og aktivt medborgerskab pe-
ger han på to mindre, men alligevel 
meget vigtige indsatsområder: Mineryd-
ning og kampen mod HIV/AIDS. 

”Jeg haft utallige møder med for-
svarets top og politikere om indførelsen 
af et globalt forbud mod klyngebomber. 
Klyngebomber er frygtelige for en civil-
befolkning. 10 % af bomberne eksplo-
derer ikke, når de falder ned, men først 
når nysgerrige børn finder dem. 98 % 
af ofrene for klyngebomber er civile. 
Det er helt uacceptabelt. Alene i Liba-
nonkrigen 2006 smed Israel 4 mio. 
klyngebomber i Libanon. Heldigvis har 
vores mangeårige lobbyarbejde båret 
frugt, og mange lande har siden 2008 
underskrevet konventionen mod klyn-
gevåben. Vores indsats mod HIV/AIDS 
har også vist gode resultater. Kurven 
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knækker nu, hvor færre og færre bliver 
smittet med den frygtelige sygdom”.

ikke længere for hattedamer
Henrik Stubkjær er leder for 155 an-
satte på hovedkontoret i Nørregade, 
København, og 165 ansatte på regio-
nalkontorer fortrinsvis i Afrika, Sydøst-
asien og Mellemamerika. Desuden har 
han 300-400 mineryddere i Angola, 
Sydsudan og Libyen. Medarbejdersta-
ben er steget med mere end 100 per-
soner over de seneste 8 år, og omsæt-
ningen er steget med mere end 70 % 
til 560 mio. kr. Der kommer 200 mio. 
fra Danida, 140 mio. fra EU og 170 
mio. fra private og virksomheder… plus 
”det løse”. 

Man skulle ikke tro, at der kunne 
være problemer med at få tingene til at 
løbe rundt med den ”indtægt” og den 
stab, men så let er det ikke. De fleste 
midler er øremærkede og kun få pro-
cent må gå til administration, forklarer 
han. Derfor skal Folkekirkens Nødhjælp 
effektivisere som alle andre steder, og 
Stubkjær måtte for 2 år siden fyre 13 
medarbejdere. ”Det er noget af det 
sværeste at sige farvel til medarbejde-
re, som virkelig brænder for sagen. 
Alle, der søger ansættelse hos os, gør 

det, fordi de vil gøre en forskel med 
deres arbejde. Derfor gør det ekstra 
ondt at sige farvel til medarbejdere”.

Men det, der virkelig stiller skærpe-
de krav til generalsekretærens ledelse, 
er, at han samtidig står i spidsen for en 
mindre hær af frivillige: 3000-4000 
personer i ”Nødhjælpens” 124 gen-
brugsbutikker, 400 unge i NU, Nød-
hjælpens Ungdom, og de næsten 
20.000 indsamlere, som hvert år traver 
by og land tyndt for at udfordre folks 
gavmildhed. 

”Det er vigtigt for mig at pointere, 
at frivillighedsbegrebet i dag slet ikke 
skal forveksles med gamle hattedamer 
og kaffeslapperas. Frivillighedsområdet 
er blevet professionaliseret, og frivillige 
er ofte selv meget kompetente og vil 
ledes kompetent. De brænder for sagen 
og har krav til mig som leder og til min 
professionelle stab. Mange vil bruge de 
kompetencer, som de har fra deres ar-
bejdsliv. Fx kommer butiksansatte eller 
tidligere butiksansatte og vil hjælpe i 
vores genbrugsbutikker. De er parate til 
at tage kvalificerede diskussioner om 

både effektivitet og værdigrundlag. Fri-
villige kræver, at deres aktiviteter får 
mediedækning, bl.a. ved at jeg stiller 
op til indvielser, jubilæer og interviews. 
De kræver opstartshjælp, når en ny for-
retning eller en anden aktivitet skal lø-
bes i gang. Vi skal være i stand til at 
tage imod og udnytte fornuftigt, når fx 
et ledelseskonsulentfirma tilbyder os at 
coache vores ledere helt gratis”.

Spørger man generalsekretæren om 
han største styrker, svarer han uden at 
blinke: ”Jeg tror, at jeg er god til at in-
spirere andre og få dem med. Jeg er 
nok også kreativ, jeg ser løsninger i ste-
det for problemer”. For at styrke det 
faglige og teoretiske oveblik er han i 
gang med at tage en Master of Public 
Governance fra CBS. 

For at skabe sammenhængskraft 
mellem organisationens professionelle 
stab og de mange frivillige har man op-
rettet et repræsentantskab ”Rådet”, 
som har møde 2 gange om året. Der er 
45 medlemmer og alle interessegrup-
per er repræsenteret: indsamlingslede-
re, genbrugsfrivillige fra de 124 butik-
ker, ungdomsfrivillige, seniornetværk, 
spejdere og højskoler. ”Det er en stor 
styrke for mig som leder at arbejde 
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Henrik Stubkjær

› Født 31. december 1961.
›  Søn af Ingrid Stubkjær Nielsen, 

lærer og Svend Christian Nielsen, 
skoleinspektør, skoledirektør og 
forvaltningschef.

›  Gift med Karen Neergaard Stub-
kjær og har 4 børn på mellem 14 
og 23 år.

›  Studentereksamen fra Rødkilde 
Gymnasium, Vejle, 1981.

›  Værnepligt i Den Kongelige 
Livgarde 1981-82.

›  Juniorleder og leder i KFUM og K 
1972 - 87.

›  Landssekretær i KFUM og KFUK/ 
Danmarks kristelige gymnasiast-
bevægelse 1989-92.

›  Studenterpræst i Århus 1993-96.
›  Cand. theol. 1990 fra Århus 

Universitet.
›  Leder af Diakonhøjskolen i Høj-

bjerg 1996-2005.
›  Generalsekretær Folkekirkens 

Nødhjælp siden 2005.
›  Bestyrelsesmedlem for ACT, Ac-

tion by Churches Together siden 
organisationens stiftelse i 2010.

›  Formand for APRODEV i Bru-
xelles (lobby) EU siden 2011.

›  Dyrker juletræer og frugttræer 
ved sommerhuset på Norddjurs-
land.

›  Har dykkercertifikat og dykker 
med sine 3 sønner.

fri og ... 

demokratisk med så mange, for det be-
tyder, at det bliver muligt at manøvrere 
effektivt i krydsfeltet mellem de profes-
sionelle ansatte og de frivillige”, tilføjer 
generalsekretæren.

ethvert menneske er unikt
Henrik Stubkjær understreger, hvor vig-

tigt det er at holde både værdigrundlag 
og den overordnede strategi helt klart i 
denne kæmpe-organisation, der har sin 
rod i det kristne menneskesyn, herun-
der ”at hvert menneske er helt unikt og 
værdifuldt, og at alle har ret til et vær-
digt liv,” som han udtrykker det. ”Vores 
Code of Conduct skal desuden sikre, at 
vi i vores arbejde aldrig diskriminerer, 
men hjælper mennesker uanset race, 

religion eller politisk orientering”. Når 
nye folk ansættes, kommer alle til sam-
tale hos den øverste chef: ”Jeg vil sikre 
mig, at alle skal kunne se sig selv i 
værdigrundlaget. Men der er samtidig 
højt til loftet, så både kristne, musli-
mer og hinduer kan arbejde for os”.

Generalsekretæren lægger desuden 
vægt på organisationens folkelige for-
ankring, både de mange frivillige, men 
også de 100.000 danskere, der årligt 
støtter med pengegaver. ”Med den 
mængde folkelig opbakning taler man 
med en vis vægt over for politikere og 
ministre. Og jeg tror, at denne opbak-
ning er grunden til, at Danmark har 
verdens bedste udviklingsbistand”. 
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Han henviser også til en rapport fra Da-
nida, der placerer Folkekirkens Nød-
hjælp i top på tillidsbarometeret blandt 
danskerne. 

”Vi udarbejder desuden årligt en 
korruptionsrapport, som vi offentliggør 
på vores hjemmeside. Her kan man 
se, hvor mange klager, der har været 
over vores arbejde, og hvor mange sa-
ger vi har håndteret med eksempelvis 
korruption – der var 8 sager sidste 
gang. Den ene handlede om 2 perso-
ner, der havde taget af kassen i en 
genbrugsbutik. Korruptionen beløber 
sig i alt til omkring 100.000 kr. ud af 
vores samlede omsætning. Vores pen-
ge er nogle af verdens mest kontrolle-

rede penge, så derfor kan vi regne kor-
ruptionen i promiller”. 

Med til billedet af en organisation, 
der skal leve af tillid og folkelig opbak-
ning hører, at Henrik Stubkjærs ansæt-
telseskontrakt kan findes på den offi-
cielle hjemmeside. Lønnen ligner 
tilsyneladende den, en provst eller en 
biskop får – altså en rigtig god løn, 

men bestemt ikke fyrstelig i betragt-
ning af organisationens størrelse og 
budget. 

mæt selv i januar
Skal Henrik Stubkjær fremhæve noget, 
som giver ham en særlig tilfredsstillel-
se i arbejdet, peger han igen på alle 

villig
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fri og ... 

de frivillige, deres store engagement og 
den brede tillid, organisationen nyder. 
Og så mener han, at han egentlig har 
bedre folk i organisationen end de løn-
ninger, han giver, skulle berettige til. 

”Når jeg fx ansætter en ny økonomi-
chef, får jeg måske ansøgninger fra 
meget tunge ledere i dansk erhvervsliv, 
som er villige til at gå langt ned i løn, 
fordi de bare VIL arbejde for os. Det er 
et privilegium for mig at være leder i 
sådan en organisation. Men det er na-
turligvis først og fremmest vores arbej-
de og resultater, der driver mig: Jeg er 
glad, når vores mangeårige arbejde 
mod klyngebomber pludselig bærer 
frugt. Jeg er glad, når 110 familier i 
Malawi nu kan overrisle deres marker 
og en landsbyboer siger til mig: Det er 
første gang, vi ikke har sultet i januar. 
Jeg er glad, fordi vi har knækket HIV/
AIDS-kurven. Jeg kan leve på den slags 
i årevis”. 

Selv om han ikke fremhæver det 
særligt, er han sikkert også tilfreds 
med, at han i sine 8 år som generalse-
kretær har øget organisationens midler 
med 70 %. En pæn vækst, der måske 
er medvirkende årsag til, at bestyrelsen 
ønsker at forlænge hans kontrakt ud 
over det sædvanlige åremål for top- 
lederen. Desuden sidder han på andre  
indflydelsesrige poster på udviklings-
området. Som medlem af Udenrigsmi-
nisteriets ”Udviklingspolitiske Råd”. 
Som bestyrelsesmedlem i ACT, Action 
by Churches Together, en global para-
plyorganisation med 150 medlemsor-
ganisationer. Og som formand for en 
europæisk lobbyorganisation, som for-
søger at påvirke EU’s måde at tænke 
udviklingshjælp på. Fx arbejder de  
for at nedbryde handelshindringer for 
3.-verden-lande i forhold til EU, og for 
at EU’s bistand skal være fattigdoms-
orienteret, altså skal være forbeholdt 
de allerfattigste lande, og ikke kun give 
hjælp til de lande, der er værd at hand-
le med. 

i lort til halsen
Generalsekretæren tager os på rundtur 
på festivalen. Vi er på besøg om onsda-
gen, hvor teltpladserne allerede har væ-
ret fyldt godt op to-tre dage, men hvor 
musikken ikke er i gang endnu. Det er 
min festivaldebut. Måske er det udtryk 
for forstokket kulturforsnævring, at jeg 
har svært ved at få øje på skønheden. 

Festivalområdet ligner en camping-
plads, der har været udsat for et jord-
skælv og efterfølgende tornado. Selv et 
fattigkvarter i en afrikansk storby ligner 
en friseret kordreng ved siden af. 

Stubkjær er tilsyneladende upåvir-
ket og ser vist ikke engang de to unge 
rock-fans, der spiller golf med en fuld 
mayonnaisedåse, åben naturligvis. Den 
gullige stads får en særlig grødet og 
modstandsdygtig konsistens, når det 
blandes med optrådt vissent græs, lidt 
jord og en halv paraply. Teltstangskøl-
len, som anvendes til fedtspilleriet, må 
have efterladt sin slatne teltdug i sam-
me dvale, som sin stangstive beboer, 
der endnu ikke har fået øjne til at op-
dage sammenfaldet og stangtyveriet. 
Kultur? Jow, jow!

rocker for vildt
Og alligevel. Festivalen er præget af sin 
egen særlige form for opretstående 
ædruelighed. Den drukner ikke bare i 
lort og øl, men flyder ovenpå med rock 
i særklasse og sit humanitære engage-
ment. Stubkjær fortæller, at Festivalen 
i år vil give 1 mio. kr. til Folkekirkens 
Nødhjælp til projekter i Myanmar. Des-
uden har han lavet flere virkeligt gen-
nemslagskraftige kampagner i tæt sam-
arbejde med Festivalen. Som i 2004, 
da han byggede en 8 meter høj kopi af 
den israelske sikkerhedsmur. Han smi-
ler bredt, mens han fortæller. 

”Det fik Søren Espersen fra Dansk 
Folkeparti op af stolen. Han krævede at 
Danida skulle indstille alt samarbejde 
med Folkekirkens Nødhjælp. Sagen 
skabte vildt røre i medierne. Både re-
daktionel spalteplads og 100-vis af læ-
serbreve for og imod. Men vi var ikke 
politiske, som nogle beskyldte os for at 
være. Og vi var ikke anti-israelske, som 
den israelske ambassadør ville have det 
til. Vi lagde udelukkende en humanitær 
og rettighedsbaseret vinkel på muren. 
Israel overtræder uden tvivl FN-konven-
tioner, når de bygger på besat land, og 
de krænker ejendomsretten. Vi sagde 
ikke andet end både EU og den israel-
ske højesteret har sagt. Problemet er, 
at det er så svært at tale nuanceret om 
sagen i offentligheden. Derfor bliver 
det let et spørgsmål om for og imod Is-
rael, hvilket det slet ikke behøver at 
være… og bestemt ikke var fra vores 
side”.

Andre år har Folkekirkens Nødhjælp 
og Roskilde Festival sat fokus på fx 

trafficking eller børnearbejde, og op til 
COP 15 i 2009 gik de to organisatio-
ner til kamp for en retfærdig klimaafta-
le, der tager hensyn til, at fattige lande 
ikke kan levere det samme som rige 
lande. 

Så jo, selv om en del af Folkekir-
kens Nødhjælps trofaste støtter fra den 
kirkelige højrefløj, nok aldrig ville sætte 
deres ben i dette syndige Babylon af 
druk, sex og vild rock, så færdes Stub-
kjær hjemmevant på netop denne sce-
ne. Han er ude i et humanitært ærinde 
og tåler både klistret daggammelt øl og 
flyvende skrald om ørerne, så længe 
han bare når sit mål: bedre vilkår for 
verdens fattigste og undertrykte. 

hvem ka’ – Bilka!
Folkekirkens Nødhjælp har andre store 
samarbejdspartnere end Roskilde Fe-
stival. Bilka er en af dem… og den 
største. Over 2 år har Bilka samlet 14 
mio. kr. til organisationen gennem 
medarbejderkonkurrencer, leverandø-
rer, særlige tøjserier, ”Malawi-brød” 
mm. Stubkjær er klar over, at der her 
er et stort ubenyttet potentiale: samar-
bejdet med danske virksomheder. CSR, 
kalder han det, coorporate social re-
sponsibility, det at virksomheder på 
forskellig vis viser samfundssind og so-
cial ansvarlighed, så ikke alt handler 
om store sorte tal på bundlinjen. Han 
bliver ikke arbejdsløs foreløbig.

I det hele taget handler det om in-
novation, også for en NGO, en ”non-
governmental organisation”, som Fol-
kekirkens Nødhjælp. ”Verdens førende 
virksomheder har alle fundet på noget 
nyt, det skal vi også gøre hele tiden. 
Novo Nordisk er blevet store på deres 
smarte insulin-pen. 

Vi er blevet store, bl.a. fordi vi i 
1972 fandt på det med genbrugsbutik-
ker”, forklarer Stubkjær. Engang imel-
lem er det også enkeltstående kampag-
ner, der slår an: ”I 2006, da vi lancere-
de kampagnen ”Giv en ged”, håbede vi 
på at få ”solgt” 2500 geder til dan-
skerne, men i løbet af 3 uger havde vi 
solgt 17.000 geder. Folk syntes, det 
var sjovt at give en ged til svigermor i 
julegave”, griner han. Konceptet be-
stod i, at man kunne købe et bevis på, 
at man havde givet en ged til en fattig i 
et udviklingsland. Svigermor kunne alt-
så ikke selv malke geden, men glæde 
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sig over ikke at have fået endnu en 
nipsgenstand til den overfyldte vindu-
eskarm. 

guds største joke
Inspiration til arbejdet finder Henrik 
Stubkjær også ved at læse Løgstrup, 
Kierkegaard, Grundtvig… og også Des-
mond Tuto, der er blevet et stort forbil-
lede. 

”Jeg var hans personlige vært under 
klimatopmødet i København. Han sæt-
ter sine værdier højt, og han er klar til 
at yde noget for dem. Og han går ikke 
på kompromis. Det var en bedrift at få 
Sydafrika gennem en kæmpemæssig 
omvæltning uden voldsomme hævnak-
ter. Det skyldtes i væsentlig grad hans 

indsats. Han havde været med til at 
opbygge et civilsamfund, som var klar 
til at tage over, da styret væltede. Der-
for er det så vigtigt at opbygge civilsam-
fund, som vi forsøger at gøre med vores 
indsats i fx Afrika. Jeg elsker også hans 
humor og hans selvironi. Han sagde en-
gang til mig, at det måtte være Guds 
største joke i verdenshistorien, at Syd-
afrika kom til at stå som et eksempel 
for noget som helst godt i verden”. 

”Vi tror på et liv før døden”, siger 
Henrik Stubkjær med et stort smil, før 
jeg forlader sorteringscentralen og er 
godt sulten her kl. 5 om eftermidda-
gen. Det lykkes mig at finde en burger 
med stegte kartofler som tilbehør og en 

sten at sidde på. Mens jeg spiser, er 
der mindst 4-5 unge mennesker, der 
siger ”velbekomme”, når de passerer. 
Høflighed skorter det ikke på. Da jeg er 
færdig smider jeg burger-papir og ser-
viet mellem alt det andet skrald, der 
flyder. I samme nu bliver jeg ramt af al 
kulturs tunge byrde, samler det op igen 
og finder en skraldespand. Et ensomt 
stykke papir falder civilisatorisk ned på 
skraldespandens bund. 

villig
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 Årsmøde eller Århusmøde, 

da det i år foregår i Musikhu-

set i Aarhus (nu med Aa) den 

24.-25. oktober.

På Skolelederforeningens 

legendariske årlige møde 

mødes høj med lav, rødhåret 

med fregner, og små som 

store ledere i folkeskolen. 

Foruden forvaltningschefer, 

gamle kammerater, tilløbne 

af en hver beskaffenhed, 

ministeren og kloge, kreative 

oplægsholdere.

Udstillingen er som sæd-

vanlig spektakulær. Hvilke 

trends dominerer, hvad er 

årets store nyskabelse på 

produktsiden, er det muligt 

at gøre en god handel? Musik 

og gøgl og en robot eller to 

forefindes ved indgangen og 

i korridorerne.

Medlemsfesten er – mærk nu 

disse ord – delt op i mindre te-

matiske fester, for ikke at det 

som udgangspunkt skal blive 

for stort. Hvad der så sker 

senere på aftenen vil vise sig!

Mød op!  Det hele er gratis (!) 

bortset fra overnatning og 

fortæring. 

Se mere i PROGRAMMET for 

Årsmøde 2013, der følger 

som indstik i dette blad, og 

ellers altid ligger helt opda-

teret på nettet

 

SAMMENHOLD   SHOW   SALTOMORTALER

Årets møde

NB! 
Gem INdSTIKKeT til 
dette blad og ta’ det 
med på årsmødet!

Liv uden bevægelse kan 
være godt nok  

for gulerødder og 
kålhoveder…

N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  
salmedigter, skolemand og politiker. 
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DJEEO er et digitalt læremiddel, der fungerer som et virtuelt orienteringsløb, hvor 
det gælder om at være skarp i pæren og hurtig på benene. Eleverne går eller løber 
3-5 km i løbet af spillet, mens de løser faglige opgaver.

DJEEO styrker faglig læring gennem fysisk aktivitet, samarbejde og kommunikation.

Se og hør hvordan elever bruger DJEEO 
når de spiller live på vores stand. Måske 
tager du udfordringen op og spiller?

Mød os på 
standnr. 

a-19

det siger 

brugErnE

“En af de store fordele ved DJEEO frem 
for almindelig undervisning, er at eleverne 
kan bruge kroppen og få undervisning 
samtidig, noget der ellers er svært at gøre, 
specielt i de store klasser”

Tanja Andersen - Otterup Skole

”Som Team Danmark skole, vi var hurtige 
til at se de indlysende fordele ved at 
bruge DJEEO Education i vores undervis-
ning. Vores lærere er begejstret for at 
undervise med DJEEO, simpelthen fordi 
eleverne naturligt bliver engageret i den 
faglige undervisning, når der står DJEEO 
på skemaet.”

Horst Obermann, Skoleleder Baunehøjskolen

“Vi anbefaler DJEEO til vores medlemmer. 
Det er det mest gennemprøvede IT værktøj 
til at integrere motion i undervisningen”

Steen Hjort, generalsekretær Dansk Skoleidræt  

 børn lærer bedre med

AKTIV unDErVISnIng

ÅRSMØDE
2013

kompatibel med: 

DJEEO 
nu som app...

Ring 7199 1008 eller 
tjek vores website:  

www.DJEEO.dk

annonce_plenum.indd   1 12/08/13   14.51
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Danmark er landet, hvor færrest finder det 
vigtigt at opdrage deres børn til ’hårdt arbejde’.

    
  I en international undersøgelse melder knapt 

5 %. af danskerne, at hårdt arbejde  
er en værdi, de lægger vægt på. Heller ikke 
over for deres egne børn. Vi ligger dermed  

på det punkt på en sidsteplads  
sammenlignet med andre lande. 

     
 Langt flere danskere finder værdier som  

selvstændighed, ansvarsfølelse, tolerance  
og respekt for andre vigtigere…

Kilde: Cepos.dk

 Ca. en fjerdedel  af landets 12-15 årige oplyser (anonymt), 
at de har prøvet at ’låne’ en cykel, stjæle i supermarkeder og 
butikker, begå hærværk eller lignende lovovertrædelser. I 
storbyerne er tallet oppe på omkring en tredjedel.

Det viser en undersøgelse fra Justitsministeriets Forsk-
ningskontor om selvrapporteret kriminalitet blandt skoleele-
ver 2012. Spørgsmålet er bl.a., om de selv oplever det som 
kriminelt?

Ny lederKluB 
På en stiftende generalforsamling i foråret 
har ledere, souschefer og afdelingsledere på 
specialskoler oprettet en faglig klub i hen-
hold til Skolelederforeningens vedtægter.

Den nye klub vil skabe et forum for drøf-
telse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæs-
sige forhold og faglighed for ledere på spe-
cialskoler omfattende heldagsskoler, skoler 
med specialtilbud og dagbehandlingstilbud. 
Desuden vil man fokusere på:

›   Ledelse af inklusionsprocesser og  
udvikling af inklusionsmiljøer

›   Strategi og vidensdeling på specialområdet
›   Faglig sparring og strategi vedr.  

specialskolen, som videnscenter
›   Udvikling af ledelsespraksis i en  

specialpædagogisk kontekst
›   Levere ekspertise til foreningen vedr.  

specialpædagogiske spørgsmål

Ny formand er Gert Andersen, leder af Born-
holms Heldagsskole. Læs mere om mulighe-
den for at oprette særlige faglige/fagpoliti-
ske klubfora i foreningen i vedtægterne, der 
ligger på skolelederne.org. 

Lang 
fingre

MAchT 
freI

Vil man freden sig tilsove, må  
man nøjes med gravens fred…

N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst, 
salmedigter, skolemand og politiker. 

e



Der findes allerede digitale løsninger i folkeskolen. 
Bærbare, tablets og smartboards er hverdag 
mange steder, men der er stadig et stykke vej før 
vi har indfriet de mål, der er for digitaliseringen 
af folkeskolen. Og ikke mindst de ambitioner vi 
har på lærere og elevers vegne.

KMD Education er en komplet, digital lærings-
platform, der giver læreren mulighed for både 
at strukturere planlægningen til gavn for under-
visningen, anvende nye digitale læremidler, 

understøtte videndeling og samarbejde, og 
tilskynde til differentiering, så alle elever får de 
bedste betingelser. KMD Education er udviklet i 
et tæt samarbejde med lærere.
 
Læs mere på boern-unge.kmd.dk

Digitale genveje til fremtidens folkeskole
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uu vil have ...   { tekst: Jan Kaare / foto: Hung Tien Vu }

deT er oS!

uNGdoMS
VejledNING? 

Uddannelsesvejledningen står foran store ændringer. 

Hvis det går som UU-Centrenes formand ønsker sig, 

så er det hos dem al vejledning samles i fremtiden.

  nummer 03 / april 201118



  moderne skoleledelse 19  moderne skoleledelse 19

helhedsvejledning
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 Ø retævernes holdeplads? Slet ikke, men Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning, UU-Centrene, må med jævne mellemrum 
lægge ryg til - hvad de selv opfatter som uberettiget - medie-
kritik. Som når formanden for Erhvervsskolelederne på frem-
trædende plads i landsdækkende dagblade beklager, at vej-
ledningen hverken er tilstrækkelig eller optimal.

Når det sker, mindes John Vilhelmsen, formand for UU Danmark – centre-
nes samlende organisation – sin første tid som leder af UU-Odense:

”Det første år klagede områdets erhvervsskoler over, at de fik for få elever, 
fordi vores vejledning ikke var god nok, året efter kom der tilsvarende hen-
vendelser fra handelsskolen og fra det almene gymnasium. At tilmeldingen til 
de forskellige ungdomsuddannelser var forskellig fra år til år viste, at vejled-
ningen var i orden”. 

Spøg til side: 
Når Kun 19 procent af de unge fra folkeskolen i år valgte en erhvervsud-

dannelse som første prioritet, hvor det i 2001 var omkring en tredjedel, er 
det alvorligt, men kritikken skal have den rigtige retning.

”Der står i loven, at vi skal bruge ressourcerne på at vejlede unge, der har 
særlige behov for vejledning”, siger John Vilhelmsen. ”Det er omkring 30 pro-
cent. Resten bliver mødt af gruppevejledning samt introkurser og brobygning. 
Mange taler desuden med mor og far og de peger på det almene gymnasium, 
fordi det udskyder valget af uddannelse, og fordi uddannelsen ikke er afhængig 
af, om de unge får en læreplads. Det er også svært for de unge at vælge en 
konkret uddannelse blandt flere end 100 mulige erhvervsuddannelser”. 

Professionel tilgang
UU-centrene kan noget som den gamle vejledning knyttet til de enkelte folkesko-
ler og ungdomsuddannelser ikke kunne. De har den en professionel tilgang, fordi 
alle medarbejderne har diplomuddannelse i vejledning, og de har de praktiske 
kompetencer, fordi medarbejderne har forskellige baggrunde, rækkende fra 
håndværk over politibetjent og sygeplejerske til uddannelser fra universitetet.

På den måde har John Vilhelmsen og andre ledere af UU-Centrene et godt 
afsæt for deres job. Alligevel er centrenes fremtid ikke sikker.

Børne- og undervisningsminister, Christine Antorini er i færd med at se på 
vejledningsindsatsen i overgangene fra grundskole og ungdomsuddannelser 
og vil fremlægge et forslag til ændringer på vejledningsområdet.

”Der kan være brug for ændringer, så vi får mulighed for at give individuel 
vejledning til de unge, der er selvkørende. Vi lever op til nærhedsprincippet 

ved at være på uddannelserne og skolerne  
og samtidig nå de unge på jobcentrene, og vi 
gør det efter min mening godt. Måske skulle 
ministeren se på vejledningsfaget UEA i fol-
keskolen, der i dag er et timeløst fag, der 
nærmest bliver glemt”, siger John Vilhelm-
sen.

Han vil også gerne foreslå Christine Anto-
rini at strømline erhvervs- og uddannelsesvej-
ledningen, så der ikke længere er fem forskel-
lige organisationer herunder e-vejledning, de 
syv Studievalg-centre og fastholdelsesvejled-
ning på uddannelsesinstitutionerne.

”Et enstrenget vejledningssystem vil gøre 
det mere overskueligt for de unge,” siger John 
Vilhelmsen. ”Ikke fordi stort altid er godt, men 
fordi både de unge og deres forældre bør kun-
ne være helt sikre på, hvor de skal henvende 
sig, og hvilken vejledning de kan få”. 

»Man kan ikke måle vores effektivitet ved at se på, 
om antallet af unge der dropper ud af uddannelses-
systemet falder eller stiger. Den slags beror på et 
samspil mellem vejledningen og den unge, og ikke 
mindst på hvad der sker på uddannelserne.«
{ John Vilhelmsen, Formand for UU Danmark }

uu vil have ...
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ingen lige linje
Tidens løsning er en strømlinet uddannelsesadfærd fra seks 
årsalderen til voksen. En vejledning, der lægger sig i det spor, 
er ikke målet for John Vilhelmsen og andre UU-ledere.

”Hvad er der galt i, at et ungt menneske skifter fra murer 
til tømreruddannelsen, hvis det er, hvad der skal til for at få 
en god uddannelse og et godt arbejde? Man bliver ikke parat 
til arbejdsmarkedet ved at blæse igennem uddannelsessyste-
met og måske ende i et fag, som ikke giver de rigtige udfor-
dringer. Et øget pres kan nemt give bagslag i form af endnu 
flere unge, der dropper ud og som ikke får det godt på ar-
bejdsmarkedet”, siger UU-centrenes formand.

Han er selv et eksempel på, at man kan klare sig uden at 
følge en lige linje. 

John Vilhelmsen begyndte som ufaglært, tog en HF-ud-
dannelse, brugte tid på at rejse, fik et job som postmester i 
en bygd i Grønland, kom inden for Dansk Flygtningehjælp, 
tog en uddannelse på den frie lærerskole i Ollerup, blev 
souschef på et pædagogseminarium, og tog en mastereksa-
men på Syddansk Universitet, før han kom til UU-Odense.

”Jeg var først færdiguddannet som 30 årig. Absolut ikke et 
godt eksempel for unge i dag”, siger formanden med humor i 
stemmen.

enstrenget system
Det gælder om at udvikle uddannelsesvejledningen, så den 
passer til de unges behov i fremtiden. Det er målet for UU-
centrenes ledere.

Omsat til pinde: - alle unge bliver vejledt og udfordret i 
deres uddannelsesvalg, - der indføres et enstrenget vejled-
ningssystem, - der køres parløb med jobcentrene, og mål-

gruppen bliver op til 30 år og - Ungepakken styrkes, og det 
tværfaglige samarbejde mellem professionelle voksne om-
kring de unge i kommunerne fastholdes.

”Vejledning er og bør fortsat være en ambitiøs uddannel-
sespolitisk satsning, og vi vil gerne være med til at sætte må-
lene for de unges vej gennem uddannelsessystemet. En hel-
hedsvejledning kan være en moderne og velfungerende vej- 
ledning til alle unge til samme eller færre penge, end der 
bruges i dag”, siger John Vilhelmsen.

Lederne af UU-centrene er ikke er til at stoppe, når det 
gælder visioner og mål? Anderledes er det, hvis man spørger 
deres formand om det nu også er klogt med 53 UU-centre, 
hvor nogle kun dækker en lille kommune, mens andre arbej-
der i det meste af en landsdel eller i nogle af landets største 
kommuner.

”Det er kommunerne, der står for Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning, så det er op til dem at afgøre, hvor store 
centrene skal være”, siger John Vilhelmsen.

I en verden med mange forandringer gælder det om at 
være synlig og ikke blive glemt. Det, synes John Vilhelmsen, 
lykkes for UU-Centrene, ikke mindst på de indre linjer i for-
hold til ministerier, styrelser og uddannelsessteder. Det gælder 
også i forhold til folkeskolerne, men det kniber i forhold til 
UU-centerledernes faglige organisation Skolelederforeningen.

”Vi er ikke ret mange, men det ville være dejligt, hvis vo-
res forening havde os i tankerne, når man snakker overgang 
fra skole til ungdomsuddannelse og andre emner, der vedrø-
rer uddannelsesvejledning”, siger formanden.  

helhedsvejledning
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Med sprog 

skal gab lukkes
Styrk Sproget er Børne- og Undervisningsministeriets nye kampagne, der skal ud-

ligne forskelle mellem et- og tosprogede elever. Ellemarkskolen i Køge er tilmeldt og 

leder Lone Svarre Petersen glæder sig til den inkluderende indsats.

Sådan lyder 
velkomsten 

fra Christine 
Antorini til de 

skoler, der modta-
ger Børne- og Under-

visningsministeriets guide ”Styrk Spro-
get”, der skal udvikle indsatserne for 
de tosprogede børn i børnehaver, skoler 
og fritidstilbud landet over.

Forskellen ministeren hentyder til, 
at skolerne vil gøre, består i at elimine-
re en anden forskel, nemlig den, der er 
mellem et- og tosprogede elevers ka-
rakterer. Forskellen kalder politikerne 
for færdighedsgab, og det ord er i sig 
selv en sproglig øvelse. Gabet skal alt-
så lukkes med sprog, så at sige.

Det er Tosprogstaskforcen der står 
bag kampagnen. I en mail lyder bag-
grunden for indsatsen.

”At vokse op med to eller flere sprog 
er en værdifuld gave. Det er imidlertid 
også en stor udfordring at tilegne sig 
flere sprog samtidigt og en del tospro-
gede børn og unge er i en situation, 
hvor deres sproglige forudsætninger 
gør, at de har svært ved at klare sig i 
uddannelsessystemet. Formålet med 
”Styrk Sproget” er at give alle landets 
kommuner konkrete redskaber, der kan 
bidrage til, at ambitiøse mål omsættes 
til prioriterede og effektive indsatser i 

forhold til de ganske mange tosprogede 
børn og unge”.

På Ellemarkskolen i Køge er Lone 
Svarre Petersen leder for en skole med 
630 elever, ca. 30 % tosprogede, langt 
de fleste fra det socialt belastede bolig-
område Ellemarken på den anden side 
af vejen.

”Vi kan se, at der i gruppen af to-
sprogede er opstået et skel mellem de, 
der klarer sig godt og de elever, der pri-
mært på grund af sproglige vanskelig-
heder er helt i bund på skalaen”, siger 
Lone Svarre Petersen og slår op i en 
hvid mappe, der med fed skrift på ryg-
gen lakonisk proklamerer: Karakterer. 

Af den hvide mappe fremgår det 
blandt andet at de to-sprogede elever 
ligger væsentligt lavere i læsning – 3,6 
mod 5,35 for etnisk danske i 2011. 

respekt for det igangværende
Ellemarkskolen arbejder derfor i forvejen 
meget med sprog; man har de sidste to 
år arbejdet med en sprog- og genrepæda-
gogisk tilgang i alle fag og man har også 
været tilmeldt Tosprogs-taskforcens kam-
pagne ”To sprog én udfordring”, som 
”Styrk Sproget” erstatter. Erfaringerne 
herfra var yderst positive og gør Lone 
Svarre Petersen optimistisk over for det 
nye forløb. 

”Da vi først tilmeldte os ”To sprog 

én udfordring” troede jeg mest af alt, 
at ministeriet bare havde etableret en 
hjemmeside, hvor vi kunne hente lidt 
inspiration. Det viste sig dog at være et 
meget mere forpligtende samarbejde; 
der har skullet være en rød tråd i arbej-
det fra politisk niveau til forvaltnings-, 
ledelses- og lærerniveau. Vi har fået 
metoder, viden og redskaber, der natur-
ligt har kunnet glide ind i skolens ar-
bejde. Forskningsbaseret viden knytte-
des let og elegant til praksis. 

Det har gjort, at medarbejdere fra 
Tosprogstaskforcen har holdt fast og 
har kontaktet både forvaltning og skole-
ledelse, hvis de ikke har fået de forven-
tede tilbagemeldinger på indsatsen. Det 
har været rigtig godt”, siger Lone Svar-
re, der også fremhæver forløbets fleråri-
ge varighed, som har muliggjort at inte-
grere indsatsen i skolens arbejde.

Lone Svarre Petersen har arbejdet 
med to-sprogspædagogikken siden 
midten af 80’erne. Dengang var tilgan-
gen en væsentlig anden, husker hun.

”Det var lidt noget med nogle kvin-
der, der gerne ville noget godt for ud-
fordrede børn. Man manglede ejerskab 
over indsatsen og de følte nærmest at 
vi skulle lære tyrkisk. De første 15 år 
var fuld af dårlig samvittighed. Den til-
gang har Tosprogstaskforcen fuldstæn-
dig vendt på hovedet”.

”Tak fordi 
jeres skole vil 

være med til 
at gøre en 
forskel”.



forskellen
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»Vi har som samfund en massiv udfordring i 
forhold til særligt vores tosprogede drenge. At 
de udvikler deres sprog, er afgørende for deres 
og vores fremtid.«
{  Lone Svarre Petersen, skoleleder, Ellemarkskolen, Køge }

”Ministeriet har frem for alt lagt 
vægt på, at ledelse og lærere ikke har 
skullet opleve arbejdet som en særlig 
ekstraopgave oven i alle de andre opga-
ver, men har tilrettelagt kampagnen 
med en anerkendende tilgang til det, 
der i forvejen er i gang på skolerne. Jeg 
ser ”Styrk Sproget” som en oplagt vi-
dereføring af vores sproglige arbejde”, 
siger Lone Svarre Petersen og fortsæt-
ter. 

”Jeg ser også en kampagne, der 
sætter massivt mere fokus på at højne 
det faglige niveau hos eleverne med 
henblik på at leve op til målsætningen 
om, at 95 % af en årgang skal gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Den 
lægger sig også op ad den nye reform i 
formuleringen om, at alle skal blive så 
dygtige, som de kan, og man skal 
mindske betydningen af den sociale 
baggrund”, lyder det fra skolelederen.

”Og så er der en tredje målsætning 
om, at man skal styrke tilliden til dag-
tilbud og uddannelser med respekt for 
professionel viden og praksis. Det er 
interessant. Vi står med nogle medar-
bejdere, der er pressede på arbejdstid, 
folkeskolereform og krav om resultater. 
For mig er det endnu et bevis på, at 
kampagnen tager afsæt i respekten for 
det arbejde, der i forvejen foregår”.

Skal synliggøre sproget
Danskkonsulent i Køge Kommune, Gre-
the Kjær Jakobsen, der er forvaltnings-
mæssig koordinator for Lone Svarre Pe-
tersen og de andre deltagende skoler i 
kampagnen, forventer også, at ”Styrk 
Sproget” udvikler den hidtidige ind-
sats. Hun fremhæver det brede aspekt 
i kampagnen; den skal gavne alle og 
ikke stigmatisere ved kun være hen-
vendt til de tosprogede.

Ifølge Grethe Kjær Jakobsen er det 
en af Lone Svarre Petersens og de øv-
rige skolelederes vigtigste opgaver at 

lave egne delmålsætninger, der tager 
udgangspunkt i de kommunale målsæt-
ninger. Gerne brede formuleringer, der 
med fokus på tosprogede er henvendt 
til alle elever.

”Derudover er der en stor organisa-
torisk opgave i at igangsætte og følge 
op på indsatsen undervejs”, siger Gre-
the Kjær Jakobsen og hun pointerer: 
”Skolelederen skal italesætte, at tinge-
ne er en del af hinanden og ikke for-
skellige isolerede projekter”.

Det svarer meget godt til Lone Svar-
re Petersens forventninger til sin egen 
rolle: ”Overordnet er det min opgave at 
synliggøre for medarbejderne, at sprog-
arbejdet skal være en naturlig del af 
undervisningen i alle fag”, siger skole-
lederen, der også har gjort sig strategi-
ske overvejelser.

”Jeg skal ikke stå og bræge om det i 
tide og utide på lærerværelset. Jeg kan 
godt lide at reducere kompleksiteten; 
sætte mig ind i tingene og sige: ”Nu 
skal i bare høre: Det her er en gave. 
Der er meget godt, vi kan bruge i det 
her”. Det er min taktik i forhold til læ-
rerne at undlade at drukne dem i for-
andringerne, men sortere og vælge det 
positive ud. Forandringer er nødvendi-
ge, det er op til os at udvikle os inden 
for de rammer, herunder som ledelses-
team”.

”Det er også min opgave, at de øko-
nomiske og timemæssige ressourcer og 
kompetencer spiller sammen. Når man 
sætter noget i gang i et lærerkollegium, 
skal man have gjort sig tanker om, 
hvordan det kan lykkes. Jeg skal kunne 
anvise ressourcer, konkrete redskaber 
og kompetenceudviklingsmuligheder”.

Endnu er ”Styrk Sproget”-kampag-
nen kun på kommunalt niveau i Køge. 
Den er endnu ikke formelt blevet fore-
lagt de deltagende skoler, men på Elle-
markskolen har Lone Svarre Petersen 
allerede taget indledende skridt.

”Jeg har inviteret daginstitutionsle-
derne til en drøftelse af, hvordan vi kan 
gå i gang. Vi har i forvejen et samarbej-
de, men vi har ikke tidligere i den for-
stand arbejdet sammen om direkte fag-
lige emner, men jeg ser det som en 
oplagt og spændende mulighed”, siger 
skolelederen og opsummerer:

”Her og nu har jeg en strategisk op-
gave med at sætte ”Styrk sproget”-ind-
satsen ind i sammenhængen med ny 
arbejdstid for lærerne og ikke mindst 
hele inklusionsdagsordenen og refor-
men. Der ser jeg store muligheder, idet 
vi kan fortsætte den helhedsorienterede 
indsats, vi i forvejen er i gang med”.  

Alle kommuner, der ønsker det, 
kan tilmelde sig.

Kommunerne skal i forbindelse 
med tilmeldingen udarbejde en 
særlig  ”Styrk Sproget”-aftale, 
hvori der opstilles lokale mål for 
tosprogsindsatserne. Aftalen 
er et dynamisk dokument, som 
kommunen løbende kan justere, 
ligesom kommunen løbende 
kan tilmelde flere institutioner .

Alle tilmeldte kommuner invite-
res til temadage og vil modtage 
en ”Styrk Sproget”-pakke med 
nye materialer til dagtilbud, 
skoler og fritidstilbud.

Kampagnen løber frem til ud-
gangen af 2015.

styrk 
sproget
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Skole. Start.

RT tilbud.

Få den perfekte start 
med Surface RT 
inkl. Office Home 
& Student 2013 RT

Læs om Surface RT på microsoft.dk/surface

Surface RT sælges direkte til 
skoler og institutioner til 
ekstra attraktiv pris 
frem til 30/9-13.
Kontakt: DKsurf@microsoft.com



mellemspil

Krifa dumper 
prisen i kamp 
om kunderne

flere såkaldt gule fag-
foreninger dumper pri-
sen i kamp om kunder-
ne. For helt ned til 89 
kr. om måneden kan 
danskerne få de mest 
basale forsikringer. 

Med tilkøb op til fx 
189 kr./md. kan der 
medfølge personlige 
møder om karriere-
rådgivning eller job-
trivselssamtaler, lige-
som man ikke selv 
skal hyre en advokat,  
hvis ens sag anbe- 
fales at blive prøvet 
retsligt af.  

Arbejdsmarkedsforske-
re vurderer, at også 
etablerede fagforenin-
ger bør overveje at dif-
ferentiere prisen og 
tilbuddene i medlem-
skabet.

 Et stillesiddende liv  er ikke godt for din sundhed. 
 Internationale undersøgelser peger på, at når man har stillestå-
ende arbejde og i fritiden sidder ned i over 10 timer om dagen, så 
øges risikoen for hjertekarsygdom og andre livsstilssygdomme som 
fx diabetes markant.
 Så er det jo godt, at man arbejder på en skole og ikke på et kontor? 

Kilde: Videnskab.dk 

 Skolelederforeningens repræsentantskab  har nedsat en analyse- 
og udviklingsgruppe, der skal undersøge muligheder og perspekti-
ver for en alternativ og mere selvstændig organisatorisk tilknytning 
til det danske forhandlings- og aftalesystem. Samtidig er fastlagt, 
at ændringerne skal ske ad forhandlingsvejen.

Først møde i arbejdsgruppen er afholdt, og næstformand i Skole-
lederforeningen Claus Hjortdal, der er formand for gruppen, siger:

”Vi har drøftet kommissoriet for gruppens arbejde grundigt for 
at være præcis på, hvad opgaven og tidsplanen er. Desuden har vi 
planlagt et fælles møde med hovedbestyrelsen i september, hvor vi 
bl.a. skal se på det organisatoriske landskab og udvikling samt af-
klare fælles vision. I den forbindelse vil vi bl.a. invitere en ar-
bejdsmarkedsforsker til at være med i arbejdet”.

Analyse- og udviklingsgruppen består af lokalformændene 
Jeanne Jacobsen (København), Lars Nyborg (Fredensborg) og Tor-
ben Møller (Næstved), HB-medlemmerne Dan Christensen og Jør-
gen Mandrup samt foreningens næstformand Claus Hjortdal.

Læs reportagen fra det ekstraordinære repræsentantmøde i  
Plenum 4/13du

M
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Tidlig død

NyT STåSTed

Folk der lærer for at leve, har 
anderledes hastværk, end folk 

der lever for at lære…
N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  

salmedigter, skolemand og politiker. 
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Humor og høje 
forventninger 
skaber gode 
resultater
At kunne grine ad sig selv og med hinanden er 
vigtigt for et godt læringsmiljø, mener klasselærer 
Maria Kaastrup. Med humor og ironi skaber hun 
positive relationer til sine elever, som hun sam-
tidig stiller høje krav til.

»Må jeg sætte mig her ved din fine 
rodebunke,« spørger klasselærer 
Maria Kaastrup med et glimt i øjet. 
Hun skal hjælpe Joakim med det 
første spørgsmål til dagens 
dansktekst, som 7. klasse har fået 
for.
Joakim griner og skubber den høje 
stak papirer til side. 
Eleverne ved de nærmeste borde 
griner med.
»Jeg bruger humor på en kærlig 
måde til at knytte bånd og åbne for 
en god relation til eleven,« forklarer 
Maria Kaastrup.
De klasser, som Maria Kaastrup har 
haft til afgangsprøve på Sønderbro-
skolen i Aalborg, har fået høje 
karakterer.  Resultatet af et humor-
fyldt undervisningsmiljø, mener 
hun.
»Humor fungerer langt bedre end 
en løftet pegefinger til at få bud-
skabet frem. Den giver en indfor-
ståethed og baner vejen for et godt 

sammenhold i klassen, fordi det 
tvinger eleverne til hele tiden at 
være opmærksomme på hinanden 
og fornemme, hvor grænsen går.«
Maria Kaastrup mener desuden, at 
forståelse af humor er en væsentlig 
forudsætning for, at eleverne kan 
analysere en dansktekst.
»Det danske sprog er fuld af 
humor, som kan være svær at fange, 
hvis ikke man kender den. Men har 
du først lært at aflæse folk omkring 
dig, hjælper det dig til at læse mel-
lem linjerne og forstå de dybere lag 
i teksten.«

Alle tør stå ved tavlen
Maria Kaastrup er den første til at 
grine ad sig selv, hvis hun gør noget 
dumt, siger noget sjovt eller oplever 
noget pinligt. 
Og hun mener sagtens, at hun kan 
være selvironisk, uden at det går 
ud over elevernes respekt for 
hende.
»Jeg gør mig selv til grin på den 
gode måde. Ved at grine ad mig 
selv viser jeg eleverne en anden 

Tekst: Miriam Lykke Schultz
Foto: Helene Bagger

Folkeskolen skal udvikles. Alle elever 
skal lære mere, og elever fra hjem uden 
uddannelsestradition skal løftes markant. 
Det kan godt lade sig gøre, hvis vi drop-
per ”mavefornemmelser” og ”plejer” og i 
stedet bruger, hvad vi ved fra forskningen 
om læring og god undervisning. Det kan 
du læse om i denne debatavis.

Vi ved, det er afgørende, at timerne 
bruges effektivt til undervisning, at læ-
rerne er til stede, når timen begynder, og 
at de bruger forskellige tilgange i under-
visningen. Variationen motiverer og øger 
chancen for at nå alle elever. 
Men det skal ske inden for en gennem-
skuelig struktur og klare mål, ellers daler 
udbyttet - især for elever fra hjem, hvor 
forældrene har kort eller ingen uddan-
nelse. Kort sagt lærer eleverne mere, 
når læreren er dygtig til at styre og lede 
undervisningen og signalerer tydelige 
forventninger til, at alle elever skal blive 
dygtigere, følger op og giver feedback. 

Skolelederne kan bidrage ved at stille sig 
i spidsen for en kultur med målstyring og 
evaluering – hvor man sætter ambitiøse 
mål og evaluerer, om eleverne når dem, 
og hvor lærere i det fagprofessionelle 
fællesskab lærer af hinandens gode og 
mindre gode resultater og i fællesskab 
afprøver nyt i undervisningen for at opnå 
endnu bedre resultater. 

Endelig opfordres alle uden for skolen til 
at støtte op om indsatsen for at udvikle 
bedre undervisning. Kommunerne kan 
prioritere kompetenceudvikling på 
skolerne og undgå initiativer, der hæm-
mer skolens fokus på at gøre eleverne 
dygtigere. Ministeriet for Børn og Under-
visning, forskningsverdenen og profes-
sionshøjskolerne kan bidrage med mere 
relevant viden og bistand til skolernes 
arbejde med at finde nye og bedre veje til 
elevernes læring.

Skolen handler om elevernes læring, 
hvad enten det er boglige, praktiske, 
musiske, personlige, sociale, eller demo-
kratiske indsigter, kompetencer og 
færdigheder. God undervisning i folke-
skolen er krumtappen i denne 
alsidige dannelsesrejse. 

God læselyst

Jørgen Søndergaard
Formand, Skolerådet

LEDER:

Lærerne sætter 
rammerne
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måde at håndtere små nederlag på. 
Det opmuntrer eleverne til at gøre 
det samme, og det giver et godt 
læringsmiljø.«
Maria Kaastrup nævner som eksem-
pel, at ingen af hendes elever er 
nervøse for at sige noget i timerne 
eller fremlægge ved tavlen.
Lige så bevidst Maria Kaastrup er om 
at bruge humor, lige så bevidst er 
hun om at sætte grænser, så humor-
en ikke udvikler sig til mobning.
»Jeg gør meget ud af, at ingen griner 
ad hinanden. Her griner man med 
hinanden, og vi snakker meget 
om, hvornår det er okay at grine, 
og hvornår man ikke skal gøre det 
længere.«

Kærlighedsprædiken
Hvis Maria Kaastrup oplever en elev 
underholde på en kammerats 
bekostning, stopper hun det ved at 
vende det rundt og spørge, hvordan 
eleven selv ville have det, hvis det var 
ham, der blev grinet ad.
»I stedet for at skælde ud giver jeg 
eleven en mulighed for at mærke 

efter, hvordan det føles at være i den 
andens sted. Det udvikler elevens 
empati og situationsfornemmelse,« 
siger hun.
At man skal behandle andre, som 
man gerne selv vil behandles, er 
den første og vigtigste læresætning, 
Maria Kaastrup lærer sine elever.
»Jeg kan godt høre, det lyder ret 
frelst at prædike næstekærlighed,« 
siger hun og griner højt.
»Jeg er ikke specielt kristen, men hvis 
der er noget, jeg tror på, så er det 
den sætning. Alle ved, at hvis ikke du 
har det godt, så kan du heller ikke 
lære noget.«
Budskabet lever hun i høj grad også 
selv efter. 
Hun bliver mødt med stor respekt fra 
eleverne, fordi hun selv møder dem 
med respekt, mener hun.
»Hvis der er meget larm og uro, når 
jeg kommer ind i en ny klasse, så 
tager jeg udgangspunkt i mig selv og 
mine erfaringer med, hvilke arbejds-
forhold jeg arbejder bedst under. Jeg 
siger, at der plejer at være ro, og at 
folk sidder på deres pladser, og om vi 

ikke skal aftale, at de gør det næste 
gang?«

Høje forventninger
Humor skaber ikke i sig selv høje 
karakterer, der ligger også høje for-
ventninger bag de gode resultater.
Maria Kaastrup nævner et eksempel 
med en elev, som hun modtog for 
nogle år siden. 
Han var blevet opgivet alle steder fra, 
og hans selvopfattelse var ekstremt 
negativ. 
Han var sikker på, at ingen ville 
kunne lide ham, fordi han larmede 
og aldrig lavede lektier.
»’Sådan bliver du ikke i mine timer, 
for jeg ved, du kan, og jeg har høje 
forventninger til dig’, svarede jeg og 
gav ham lektier for til dagen efter. Da 
han kom i skole og havde lavet alle 
sine lektier, lod jeg mig ikke vælte 
bagover af begejstring: ’Selvfølgelig 
kunne du finde ud af det, det har jeg 
aldrig været i tvivl om’, sagde jeg og 
gav ham flere lektier for. Han har lige 
afsluttet med et syvtal til afgangs-
prøven,« siger hun og smiler stolt.

Humor skaber både et godt undervisningsmiljø og gør eleverne bedre i stand til at fortolke tekster i dansk, mener lærer Maria Kaastrup. 



Annonce-tillæg
16 sider placeres i 
midten

4  •  SkoleRåd ‘13  •  ANNONCETILLÆG

Den traditionelle lærerrolle, hvor det 
drejer sig om at skabe klare rammer 
og spilleregler, er blevet moderne 
igen. 
Eleverne lærer nemlig mest, når 
banen er kridtet op, og de ved, 
hvordan de må opføre sig i timerne, 
hvad de skal lave, og hvorfor de skal 
gøre det. 
Det viser en undersøgelse fra SFI - 
Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd, der har set på sammen-
hængen mellem lærernes undervis-
ning og elevernes faglige resultater. 
»Når rammen omkring undervis-

ningen er trukket skarpt op, klarer 
eleverne sig generelt bedre. Stærk 
rammesætning er især en fordel for 
elever med svag socioøkonomisk 
baggrund. De har typisk sværere ved 
at knække skolens kode og kultur. 
Her er det en hjælp, når lærerne 
sætter klare grænser for, hvad der er 
i orden – og ikke i orden, og holder 
fast i, at når der er indgået en aftale, 
så er der ikke løbende diskussion om 
at ændre den,« fortæller Ida Gran 
Andersen, ph.d.-studerende og 
medlem af SFI´s forskergruppe. 
Allerede når timen begynder, kan 
lærerne sætte rammen for under-
visningen og klart fortælle, hvad 
dagsordenen er for lektionen. 

Det styrker indlæringen, når alle er 
med på dagens program, forklarer 
forskeren.

Elevinddragelse med måde
I mange år har man troet, at en indi-
vidualiseret pædagogisk tilgang, som 
tager udgangspunkt i processen og 
i den enkelte elevs ønsker og behov, 
var en fordel for eleven. Men under-
søgelsen fra SFI viser, at det fokus 
kan gå ud over fagligheden. Det er 
vigtigt, at lærerne ikke bøjer af, når 
eleverne brokker sig over, at det, de 
skal lære, er kedeligt og åndssvagt, 
men holder fast i programmet.  
Ændrer læreren ofte sin egen plan 
efter stemningen i klassen, bliver 

Fast undervisning 
giver bedre resultater
Undervisningen har størst chance for at blive en succes, når læreren konsekvent 
leder klassen og håndhæver aftaler. Struktur er afgørende for faglige resultater, 
viser forskning fra SFI. For meget variation, uklart projektarbejde og eftergiven-
hed over for eleverne kan spænde ben for læringen.

Tekst: Kåre Kildall Rysgaard
Illustrationer: Natalie Hanssen

Styr klassen 
og opnå bedre 
faglige resultater

Kilder: Interview med Ida Gran Andersen og SFI- 
rapporten “Lærere, undervisning og elevpræsta-
tioner i folkeskolen”.

Eleverne skal kende planen
Når timen begynder, skal læreren 
fortælle eleverne, hvad de skal arbejde 
med og hvorfor. Alle skal kende 
dagsordenen. Det giver mere ro i 
klassen. Når eleverne arbejder med 
projekter og individuelt, er det særligt 
vigtigt med tydelige rammer – ellers 
skader det indlæringen for elever fra 
ressourcesvage hjem.

Alle kender kammertonen
Skolens lærere bestemmer i fællesskab 
kammertonen. Når lærerne er enige om, 
hvordan man opfører sig i klasserne, 
ved eleverne, hvordan de skal rette 
ind. Spilleregler skal være udtalte og 
tydelige.
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rammen for undervisningen uklar.
»Vi skal være opmærksomme på, 
at der ligger nogle fælder ved at 
følge elevernes ønsker og behov og 
ved at have fokus på processen frem 
for faget og målene,« siger Ida Gran 
Andersen.

Projekterne skal styres stramt
På samme måde ligger der 
snubletråde skjult i projektarbejde. 
De lærere, som sværger til en høj 
grad af projektarbejde, opnår dår-
ligere faglige resultater end kolleger, 
der vægter tavleundervisning.  
Særligt børn fra ressourcesvage hjem 
får mindre udbytte af projektarbej-
det. 
Problemet er ifølge Ida Gran 
Andersen, at rammen kan blive 
uklar. 
»Projektarbejde kan være en god 
variation i undervisningen, men 
det kræver mere af læreren at styre 
rammen. Man skal passe på med 
det reformpædagogiske perspektiv, 
hvor der er stort fokus på processen, 
og det er diffust, hvad man bliver 
bedømt på. Det fungerer godt for 
dem, der i forvejen klarer sig godt, 
men dårligt for elever fra ressource-
svage hjem,« siger hun. 

Vær bestemt, men ikke urimelig
Selv om klare rammer giver bedre 
faglige resultater, virker det ifølge 

undersøgelsen ikke at slå hårdt i 
bordet, sætte støjende elever uden 
for døren eller true med andre sank-
tioner. 
»Det er ikke den autoritære lærer, 
som opnår de bedste resultater, 
men snarere den konsistente lærer, 
der bliver ved med at udstikke klare 
regler. Elever kan godt lide, når 
de kender grænserne, men mister 
respekten, hvis sanktioner ikke står 
mål med forseelsen,« siger Ida Gran 
Andersen.

Lærerne skal blive dygtigere til at styre 
og lede undervisningen og til under-
visningsdifferentiering. De skal især 
være opmærksomme på betydningen 
af klasseledelse, struktur og variation 
for elevernes faglige resultater. 

»Godt nok har der været fokus på 
klasseledelse længe, men det er 
ikke trængt helt ud i krogene. Klas-
seledelse skal gennemføres mere 
håndfast, end det nogle gange 
bliver. Det er vigtigt, at lærerne er til 
stede ved timens begyndelse, styrer 
pauser og skaber struktur. Nogle 
lærere har en indbygget modstand 
mod autoritet, og den stærke 
lærerstyrede undervisning opfattes 

som gammeldags. Men det er nød-
vendigt, at lærerne i meget høj grad 
er styrende, så det ikke overlades 
til grupper af elever at bestemme, 
hvad der skal ske,« siger Niels 
Egelund, direktør for Center 
for Strategisk Uddannelses-
forskning og medlem af Skolerådets 
formandskab. Han peger på, at der 
skal være konsensus på skolen om-
kring klasseledelse, så man sammen 
udstikker regler og rammer. 
»Det duer ikke, at eleverne hos én 
lærer må rejse sig og forlade klas-
seværelset, men ikke hos en anden. 
Når alle lærere er enige om spille-
reglerne, er de lettere at føre ud i 
praksis.«

Elever skal undervises forskelligt
Lærerne må tilpasse undervisningen 
for at ramme alle elever. Elever fra 
ressourcestærke hjem opnår gode 
faglige resultater, når de løser opgaver 
alene eller indgår i projektarbejde. De 
undervisningsformer virker til gengæld 
dårligt for elever fra  ressourcesvage 
hjem, som får størst udbytte af tavle-
undervisning. Vælg i en vis grad under-
visningsform efter elevgruppen. 

Aftaler er ikke til diskussion
Afleveringen kan ikke frit udskydes. 
Læreren styrer slagets gang, og aftaler 
står ved magt. Bliver aftalerne ofte 
ændret, kan klassen blive en diskus-
sionsklub.

Hav målet for øje
Eleverne skal vide, hvad der forventes 
af dem, og hvordan de bliver bedømt. 
Hvis der lægges for stor vægt på proces 
og dannelse frem for faglige mål, kan 
det bremse deres faglige udvikling.

Det er ikke den 
autoritære lærer, 

som opnår de bedste 
resultater, men snarere 
den konsistente lærer, 
der bliver ved med at 
udstikke klare regler. 
Ida Gran Andersen, 
ph.d.-studerende og medlem af 
SFI´s forskergruppe. 

“

Skolerådets formandskab anbefaler:
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Det er ikke hver dag, lærere får 
chancen for at se sig selv undervise, 
men den mulighed har Stine Dunkan. 
Hun er en af fem lærere, som med-
virker i seks film fra undervisningen 
på Antvorskov Skole i Slagelse. 
Skolen bruger de tre minutter lange 
film til at gøre alle lærere klogere på 
sig selv.
»Det har været lærerigt at se mig selv 
fra bagenden af klasselokalet. At se 
min mimik og mit kropssprog, når jeg 
står ved tavlen,« siger Stine Dunkan, 
som har været lærer i seks år og un-

derviser de ældste klasser i matema-
tik og idræt. Desuden er hun vejleder 
i matematik på alle klassetrin.
Stine Dunkan vidste godt, at hun 
bruger sit kropssprog og sin mimik 
flittigt, og filmene har bekræftet 
hende i, at hun både ser og aner-
kender eleverne. Men filmene har 
fået hende til tænke over, at hun kan 
være som en åben bog.
»Mine elever er aldrig i tvivl om, 
hvor min grænse går. Det kan jeg 
signalere på lang afstand ved blot at 
rynke brynene. Men det må betyde, 
at jeg også kan se skeptisk ud, uden 
at jeg egentlig har lyst til det, hvis jeg 
synes, at en elev giver et tåbeligt svar. 

Det prøver jeg at tone ned. Jeg siger 
netop til eleverne, at de skal turde 
åbne munden, så hvis jeg gør dem 
bange for at svare forkert, holder de 
op med at sige noget overhovedet,« 
lyder selverkendelsen.

Lærerne diskuterer i grupper
Skoleleder Søren Ranthe og souschef 
Britta Thomsen så en oplagt mu-
lighed for at få et visuelt udgangs-
punkt for lærernes udvikling, da 
et lokalt filmselskab manglede 
opgaver og bød sig til. I forvejen 
havde ledelsen udviklet en skabe-
lon med seks emner til den årlige 
udviklingssamtale med lærerne, 

Lærere spejler sig i film 
fra undervisningen
Når man ved, hvad der virker i undervisningen, er næste skridt at føre det ud i 
livet, så man opnår de bedst mulige resultater. Lærerne på Antvorskov Skole i 
Slagelse får større selvindsigt og justerer deres praksis, når de ser kolleger 
optræde i seks korte film.

Tekst: Henrik Stanek
Foto: Helene Bagger

Det er lettere at få øje på sine egne blinde pletter, når man ser film fra kollegernes undervisning, mener lærerne Stine Dunkan (til venstre) og Malou 
Dybdal fra Antvorskov Skole.
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og der er klippet en film til hvert: 
Undervisningens start, struktur i 
undervisningen, relationer elev/elev 
og lærer/elev, feedback og feedfor-
ward, regler, ro og orden og under-
visningens afslutning. Lærerne ser en 
film ad gangen på personalemøder. 
Forinden læser de faglitteratur om 
dagens emne, og bagefter diskuterer 
de i grupper, hvad de kan lære af det.
Malou Dybdal har været lærer i ti år, 
og selv om hun ikke selv er blevet fil-
met, har hun stort udbytte af filmene.
»Vi skal ikke alle sammen gøre som 
Stine, men det kan være, at hun gør 
noget bestemt, som jeg tager med 
mig,« siger hun.

Feedback kan gives i lunser
Filmene har hjulpet Malou Dybdal til 
at få øje på to blinde pletter hos sig 
selv.
»Jeg har været i tvivl om, hvor meget 
og hvor lidt feedback jeg skulle give, 
og hvordan jeg skulle gøre det med 
27 elever i klassen. I filmene har jeg 
set eksempler på, hvordan andre gør, 
så nu ved jeg, at jeg ikke behøver 
give feedback til alle på en gang. Jeg 
kan vælge nogle ud, mens eleverne 
arbejder. Så får andre feedback en 
anden dag. Feedback behøver ikke 
være stort og forkromet, men kan 
være en lille luns.«
Det afgørende er, at eleverne ved, 
at læreren lægger mærke til deres 
udvikling.
”De får lyst til at tage fat, når de ved, 
at vi er opmærksomme på dem. 
Det handler ikke kun om at nurse 
dem. Vi skal også fortælle dem, når 
noget ikke er godt nok,« siger Malou 
Dybdal.
Hun lagde også mærke til, at der er 

langt fra bagerste række, når læreren 
står ved tavlen.
»Jeg har altid bevæget mig rundt, 
men jeg er blevet bedre til at komme 
ud i alle hjørner. Det skærper elever-
nes opmærksomhed, at jeg ikke står 
som en statue oppe foran, men at de 
skal dreje sig efter mig.«
Hun passer også på med at lave for 
lange introer.
»Jeg skal ikke stå i rampelyset og tale 
tiden væk, så resten bliver lektier. 
Jeg skal organisere undervisningen, 
så eleverne bliver aktive. Jeg har 
hørt om en lærer, som gav sig selv ti 
minutter til at tale, og hvis han havde 
brug for mere tid, skulle han spørge 
eleverne om lov.«

Vigtigt at høre kollegerne
Det er vigtigt, at man ikke ser filmene 
alene, men diskuterer dem med kol-
legerne, betoner de to lærere.
»Vi kan tolke forskelligt, men når vi 
taler med seks-syv andre om en film, 
får vi andre synspunkter frem og 
får mere at tænke over,« siger Stine 
Dunkan.
Det gør det nemmere at sætte sig 
mål, tilføjer Malou Dybdal, som 
underviser i dansk i udskolingen og 
i dansk som andetsprog fra 0. til 9. 
klasse.
»Jeg har fået gode råd fra ind-
skolingslærerne om gruppearbejde. 
Deres elever har brug for at vide, 
hvem de skal være sammen med, 
mens vi i udskolingen har tendens til 
at sige, at eleverne skal gå sammen 
to og to. Men vi kan ikke regne med, 
at alle selv kan finde gode arbejds-
makkere, og vi skylder eleverne at 
give dem ordentlige arbejdsvilkår,« 
siger Malou Dybdal.

Skolerådets formandskab 
anbefaler:

Lærere skal blive dygtigere til at 
styre og lede undervisningen og til 
at undervisningsdifferentiere. Det 
kan de ved at styrke arbejdet med 
mål, evaluering og feedback og 
ved at blive endnu bedre til at lave 
reflekterede valg af metoder og 
organiseringer af undervisnin-
gen ud fra den stadigt stigende 
mængde af forskningsresultater. 
Lærere skal især være opmærk-
somme på betydningen af klas-
seledelse, struktur og variation for 
elevernes faglige resultater.

»Vi har i mange år fokuseret på, 
at undervisningen skal være 
spændende og varieret. Det skal 
den også være. Vi skal bygge på 
det, vi er glade for og stolte af, 
men vi skal have mere fokus på, 
hvad eleverne skal lære,« siger 
Grethe Andersen, skoleleder på 
Vester Mariendal Skole i Aalborg 
og medlem af Skolerådets for-
mandskab.

Forskning viser, at eleverne 
performer bedre, når de kender 
læringsmålet, men ifølge Dan-
marks Evalueringsinstitut kniber 
det for lærerne at arbejde efter 
mål. 

»Det er min oplevelse, at lærere 
gerne vil være dygtigere, og 
mange går nye veje med for ek-
sempel læringsstile og anerkend-
ende pædagogik. Når det virkelig 
rykker, udvikler lærerne deres 
skole ud fra reel viden om, hvad 
der virker. De skal ikke skrive en 
manual, men de skal være mere 
præcise på, hvordan de laver god 
undervisning. De danske skoler 
ligger inde med mange gode er-
faringer, men vi har desværre ikke 
tradition for, at de deler viden. 
Det skal de blive bedre til,« siger 
Grethe Andersen.

FAKTA
Lærerne sætter sig tre udviklingsmål

Senest en uge efter, at lærerne på Antvorskov Skole har set og diskuteret 
en film med deres kolleger i hovedrollerne, skal de aflevere en seddel til 
nærmeste leder med tre ting, de vil ændre ved deres undervisning. Svaret 
danner udgangspunkt for medarbejderudviklingssamtalen, så lederen kan 
hjælpe lærerne med at holde dem fast på deres personlige udvikling.
En lærer på 5. årgang skriver om feedback og feedforward:
1. Jeg vil anvende skemaer og huskekort. Er allerede i gang med tjekliste 
     ved novelleskrivning.
2. Jeg vil træne min mundtlige feedback, så den bliver mere konstruktiv 
     for eleverne.
3. Jeg vil være skarp på læringsmålene og gøre det tydeligt for eleverne, 
     hvad jeg fokuserer på i deres arbejde.
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En historielærer skal være passio-
neret i forhold til faget og vise sin 
begejstring. Så bliver eleverne også 
begejstrede og lærer mere. 
Næ. Passionen for fagets indhold er 
ikke tilstrækkelig til, at elever lærer 
nok i 3. B. Det kræver, at læreren 
kender de rigtige metoder til at 
formidle stoffet og understøtte 
elevernes læring. 
Sådan lyder en af modsætningerne, 
da SkoleRåd’13 sætter Peter Kemp 
og Jørgen Søndergard stævne 
for at høre deres bud på, hvilke 
grundlæggende tanker der skal 
dominere den danske folkeskole.
Peter Kemp er professor emeritus i 
pædagogisk filosofi på det tidligere 
DPU – nu en del af Aarhus Universitet 
- og har i en årrække været fortaler 

for, at indholdet i skolen skal være 
drevet af en idébaseret tilgang, mens 
Jørgen Søndergaard som direktør for 
SFI  - Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd står for en mere evidens-
baseret tilgang, hvor undervisning 
baseres på viden om, hvilke metoder 
der virker.
Diskussionen er afgørende for, 
hvilken rolle skolen skal spille i sam-
fundet.
»I dag er der stort set kun fokus på at 
kvalificere folk til at indgå i arbejds-
styrken. Man skulle fokusere mere på 
at uddanne eleverne til samfunds- og 
verdensborgere. Det er ikke nød-
vendigvis i modsætning til at under-
søge, hvad der virker, men hvis man 
udelukkende går efter metoder frem 
for indholdet, er man på et skævt 
spor,« siger Peter Kemp og uddyber:
»Det, der inspirerer i undervisningen, 
er det indhold, læreren står for. Det er 
udmærket, at lærerne ved noget om, 
hvordan man underviser vanskelige 
børn, men selve indholdet må være 
overordnet. Det, du kan huske fra 
din egen skolegang, er lærere, som 

Skal skolen 
fokusere på 
indhold eller 
metoder?
Skoledebatten handler for meget om form og 
metoder og alt for lidt om fagenes mål og indhold, 
mener professor. Formanden for Skolerådet 
mener modsat, at ambitionerne er fine, men næsten 
umulige at nå i dag. Derfor skal debatten handle om 
at udvikle metoder og undervisning til at nå målene.

Tekst: Mikkel Kamp
Foto:  Helene Bagger

Undervisning skal baseres på viden om, 
hvilke metoder der virker, mener Jørgen 
Søndergaard, direktør for SFI -  Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd og formand for 
Skolerådet.
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var optaget af deres fag og ikke bare 
skulle styre efter et skema.«

Skolen når ikke ambitionerne
Jørgen Søndergaard ville give Peter 
Kemp ret, hvis diskussionen hand-
lede om gymnasiet eller universite-
tet, men folkeskolen er anderledes.
»Der er grænser for, hvor meget det 
matematikfaglige betyder i 2. klasse. 
Jeg tror i højere grad, at de dygtige 
lærere er optaget af pædagogikken, 
og hvordan børnene lærer. Jeg så 
gerne, at vi fik flere lærere, som var 
rigtig dygtige til at forstå, hvordan 
børn lærer. Det er kernen i at lave 
undervisning, hvor børnene er aktive 
og engagerede.« 
Jørgen Søndergaard anser ikke mål 
og indhold som det vigtigste at 
debattere lige nu.
»Folkeskolens problem er, at der 
er et skisma mellem ambitionerne 
i formålsparagraffen og så den 
kapa-citet, man faktisk har i under-
visningen. Man skal være en sindssyg 
dygtig lærer for at nå ambitions-
niveauet i formålsparagraffen og 
de mange faghæfter, der beskriver, 
hvad man skal sigte efter, at eleverne 
lærer på hvert klassetrin. I et stykke 
tid skulle man forsøge at understøtte 
skolen og lærerne i at lave bedre 
undervisning, så man kommer tæt-
tere på de nuværende ambitiøse mål 
frem for at gå i gang med at diskutere 
en ny formålsparagraf. Den, vi har, er 
ikke så ringe endda.«

Skolen skal danne til demokrati
Peter Kemp er ikke klar til at lægge 
indholdsdebatten på køl. Den er 
nemlig skubbet for meget i bag-
grunden, mener han.
»Der er noget i vejen, hvis det at 
følge metoder bliver overordnet. 
Men det er sket med den nye lærer-

uddannelse. Tankegangen er, at det 
ikke er vigtigt, om du kan præsentere 
indholdet i religion eller historie, men 
kun at du kan praktisere pædago-
giske metoder. Det er forkert – også 
i forhold til at tiltrække lærerstude-
rende. De kommer, fordi de synes, et 
fag er spændende at formidle. Hvis 
de bare skal lære metoder, fænger 
det ikke,« siger Peter Kemp og tilføjer, 
at der er plads til både indhold og 
metoder.
»Man skal have en fornuftig 
balance, men indholdet skal være 
det overordnede, fordi vi ikke bare 
skal være uddannede - vi skal være 
dannede. Det vigtigste er ikke kun, 
at folk bliver så dygtige, at de kan få 
et job – selv om det er den eneste 
diskurs, der kører nu. Det er også 
at opdrage, danne til ansvarlighed, 
selvstændighed og til, at politik har 
mening. Hvis folk bare kan læse 
og regne, men ikke har borgerlig 
ansvarlighed, har politikerne ikke et 
fællesskab at appellere til,« siger 
Peter Kemp, mens Jørgen Sønder-
gaard nikker.
»Skolen skal åbne dørene til andre 
ting i verden og samtidig være med 
til den kulturelle dannelse, der 
er afgørende for at få helstøbte 
borgere,« siger Skolerådets 
formand.

Man troede, åreladninger 
virkede
Det betyder dog ikke, at man 
skal gå på kompromis med at 
undersøge, hvad der virker.
»Historisk set har lægeprofessionen 
også bygget på ideer. For eksempel 
havde man den idé, at åreladninger 
kunne kurere alle mulige skavanker. 
Det viste sig at være en dum idé, 
men den bar lægeprofessionen i en 
længere periode. Det er logisk at 
udvikle en profession ved, ud fra den 
viden man allerede har, at afprøve 
nye ideer for at se, om de virker. Det 
løfter langsomt niveauet. Nogle ideer 
viser sig at være gode og holdbare, 
mens andre ikke er det. Den proces 
er kolossalt vigtig for en hvilken som 
helst profession – også lærernes,« 
siger Jørgen Søndergaard.

Indholdet i skolen skal være drevet af en idé-
baseret tilgang, mener Peter Kemp, professor 
emeritus i pædagogisk filosofi på det tidligere 
DPU – nu en del af Aarhus Universitet. 

Det, du kan 
huske fra din 

egen skolegang, er 
lærere, som var optaget 
af deres fag og ikke bare 
skulle styre efter et 
skema.
Peter Kemp,
professor emeritus i pædagogisk 
filosofi 

“
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Eleverne sidder med den samme 
opgave, men de har forskellige mål, 
og derfor bliver resultatet af deres 
arbejde forskelligt, lyder den korte 
definition på undervisnings-
differentiering hos både Helle Busk 
og Ingelise Bech Nielsen.
»Det er vigtigt, at vi bevarer sammen-
hængen i klassen, så elevene kan 
lære af hinanden. Hvis vi bare deler 
forskellige opgaver ud, skaber vi ro 
på nogle fronter, men vi løfter ikke 
eleverne,« siger Helle Busk.
De har begge været lærere i over 
30 år og underviser på mellemtri-
net på Skovbakkeskolen i Odder i 
henholdsvis dansk og matematik. De 
bestræber sig på at ramme alle elever 

med deres undervisning, men de gør 
det med hvert sit udgangspunkt.
»Når jeg skal i gang med et nyt emne 
i dansk, tager jeg udgangspunkt i 
en trappe. På hvert trin kan eleverne 
se, hvad de skal arbejde med for at 
nå op på udkigsposten foroven. På 
den måde skaber jeg struktur, ro og 
orden, så jeg kan evaluere med ele-
verne individuelt,« siger Helle Busk.
Første trin kan være, at teksten skal 
læses. På næste trin skal eleverne 
genrebestemme teksten, og på 
tredje trin skal de finde plottet. Der 
kan også være trin med personkarak-
teristik, forfatterens budskab, og om 
hvorvidt teksten har fået eleven til at 
ændre syn på noget.
»Jeg skal skabe forudsætningerne for 
undervisningsdifferentiering ved at 
være tydelig og med et kort oplæg 

om dagens program, så eleverne 
kan se, hvornår de skal arbejde, og 
hvornår jeg siger noget.«

Fællesskabet skal fungere
Ingelise Bech skaber grundlaget for 
undervisningsdifferentiering i sine 
klasser ved at få det sociale fælles-
skab til at fungere.
»Man kan ikke sige, at man kun kan 
arbejde, hvis Peter holder op med at 
larme. Det handler ikke om de andre, 
men om hvad du selv kan gøre. Peter 
ved godt, at han larmer, og hans mål 
er netop at øve sig i at lade være,« 
siger hun.
Ved at arbejde med sociale mål 
finder eleverne ud af, at forskellighed 
er en styrke, og at man kan være et 
godt menneske, selv om man har 
svært ved at regne. Det overfører 

Lærere differentierer 
forskelligt
Selv om Helle Busk og Ingelise Bech Nielsen angriber undervisnings-
differentiering fra hver sin vinkel, går de begge efter at skabe sig tid til 
at kunne komme rundt og tale med hver enkelt elev om, hvordan de 
forbedrer deres faglige niveau. Det kræver et godt kendskab til eleverne.

Tekst: Henrik Stanek
Foto: Helene Bagger

Helle Busk differentierer undervisning ved at være tydelig og struktureret.
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eleverne til de faglige mål: »Jeg vil 
gerne være god til…«
»Alle har en arbejdsmakker, og det 
behøver ikke være ens bedste ven. 
Det kan sagtens være en, som er god 
til at forklare tingene på en anden 
måde. Hvis samarbejdet ikke fun-
gerer, kan de bede om at få en anden 
makker, og så sætter de ord på, hvad 
de søger hos en arbejdsmakker,« 
siger Ingelise Bech.
Hun gør også meget ud at være 
tydelig, når hun præsenterer et nyt 
emne, så eleverne ved, hvad de skal 
arbejde med. 
Alle skal være med til det fælles 
oplæg, vel vidende at nogle kan 
have svært ved at forstå det. Som 
udgangspunkt sidder alle også med 
den samme opgave, når eleverne 
arbejder på egen hånd, men der er 
undtagelser.
»Jeg har en aftale med en elev om, at 
han må sætte sig i et afskærmet rum 
og lave træningsopgaver, hvis det, vi 
arbejder med, er for svært for ham. 
Det giver ham succes. Han behøver 
ikke være bange for at blive ud-
leveret, men oplever, at han kan 
noget.«
Alle skal prøve at lære gangetabel-
lerne udenad, men hvis de virkelig 
ikke kan, får de lov til at bruge lom-
meregner.
»Den slags individuelle aftaler indgår 
i undervisningsdifferentiering, og det 
kræver, at man kender sine elever 
særdeles godt. De skal kæmpe, 

men de skal ikke træne tabeller i 
al evighed, for så bliver verden for 
svær,« siger Ingelise Bech.

Metoden giver resultater
Godt kendskab til eleverne er også 
en forudsætning for Helle Busk. 
Hendes anden grundpille er forbere-
delse.
»Det er vigtigt, at eleverne både kan 
se en mening med det, de skal lave, 
og hvad de skal nå. Derfor skal de 

lave et notat om, hvordan de vil løse 
opgaven, så de bliver fastholdt på 
målet. Det gode ved mål, evalue-
ring og feedback er, at eleverne føler, 
at de og deres arbejde bliver taget 
alvorligt,« siger dansklæreren.
For at give lærerne mulighed for hur-
tigt at lære den enkelte elevs stand-
punkt og stærke og svage sider at 
kende lægger skoleleder Jette Naun-
tofte en ekstra time ind til holddeling 
i dansk og matematik, når eleverne 
får nye lærere i 4. og 7. klasse.
Helle Busk tager den individuelle 
evaluering med eleverne, mens de 
arbejder. Den fælles kommer, når de 
er færdige med et emne, så de kan 
sammenligne sig med det, de andre 
har opnået.
»Hvis nogle har fundet flere vinkler i 
en tekst, leder flere næste gang efter 
dobbeltbetydninger. Jeg kan se, at 
min metode giver resultater, men 
undervisningsdifferentiering kræver 
materialer med kød på, så der både 
er udfordringer for de dygtige og 
spændende opgaver for de fagligt 
svage,« siger Helle Busk.
Det er en balancegang mellem ud-
fordrende opgaver og samtidig at 
sikre, at alle når deres mål.
»Her skal vi som professionelle være 
parate til både at pirre og gribe 
eleverne. Vi skal ramme med vores 
undervisning, så alle elever får mu-
lighed for at score højest muligt både 
fagligt og socialt,« mener Ingelise 
Bech.

Når jeg skal i 
gang med et 

nyt emne i dansk, tager 
jeg udgangspunkt i en 
trappe. På hvert trin kan 
eleverne se, hvad de skal 
arbejde med for at nå op 
på udkigsposten forov-
en. På den måde skaber 
jeg struktur, ro og orden, 
så jeg kan evaluere med 
eleverne individuelt.
Helle Busk, 
lærer

“

Ingelise Bech Nielsen differentierer med udgangspunkt i de sociale fællesskaber.
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I stedet for at eleverne skal passe til 
undervisningen, skal læreren få un-
dervisningen til at matche elevernes 
forskellighed.
Sådan lyder det overordnede princip 
i undervisningsdifferentiering, der 
har været et bærende pædagogisk 

princip i folkeskoleloven siden 1993. 
Det skal sikre, at læreren både favner 
svage og stærke elever og dem 
midtimellem. Men selv om princippet 
er fastsat ved lov, er mange lærere 
usikre på, hvordan differentiering 
rent faktisk skal foregå, og hvilke løs-
ninger der giver den største chance 
for succes.
Først og fremmest kniber det med en 

fælles forståelse af begrebet.
»Vi mangler konkrete anvisninger på, 
hvad undervisningsdifferentiering 
betyder i praksis. Danmarks Evalue-
ringsinstitut har to gange med otte 
års mellemrum konkluderet, at det er 
uklart for lærerne, hvordan begrebet 
skal forstås. Instituttet har ikke været 
rundt på alle skoler, så der kan være 
lærere, som er gode til det, men ge-

Undervisnings-
differentiering har 
brug for en ny start
Undervisningsdifferentiering er et centralt begreb i debatten om god 
undervisning, men selv efter 20 år føler mange lærere sig usikre på, hvad 
det dækker over. Skolerådets formandskab anbefaler en undersøgelse af, 
hvordan lærere bedst griber opgaven an.

Tekst: Henrik Stanek
Modelfoto: Helene Bagger
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Skolerådets formandskab
anbefaler:

At der er fokus på at udvikle en ny 
tilgang til undervisnings-
differentiering. Der er behov for at 
se på, hvordan forskellige aktører 
kan bidrage til en generel styrkelse 
af udviklingen af undervisning med 
høj læringseffekt og udvikling af en 
ny tilgang til undervisnings-
differentiering.

nerelt ser de ud til at have svært ved 
det,« siger Simon Calmar Andersen, 
lektor på Aarhus Universitet og 
medlem af Skolerådets formandskab.

Begrebet er for abstrakt
Casestudier viser, at lærere i højere 
grad tilrettelægger undervisningen 
ud fra, hvad elevene skal lave, end 
hvad den enkelte skal lære. Det 
gør det vanskeligt at vurdere, om 
eleverne har lært det, de skal, og så 
er det endnu sværere at differentiere 
undervisningen.
Uklarheden om undervisnings-
differentiering bunder i, at det er 
formuleret som et generelt princip 
og ikke som konkret undervisning, 
mener Simon Calmar Andersen.
»Det gør det abstrakt for lærerne, og 
debatten kommer let til at dreje sig 
om, hvad der ligger og ikke ligger 
i begrebet. Den diskussion er ikke 
nødvendigvis frugtbar.«

Hvordan lærer eleverne bedst
Det er bedre at diskutere, hvordan 
eleverne lærer mest muligt. Derfor 
anbefaler Skolerådets formandskab, 
at man ser på undervisningsdifferen-
tiering med friske øjne.
»Måske er der elementer i under-
visningsdifferentiering, som virker 
særlig godt. Det tyder i hvert fald på, 
at svage elever har glæde af fælles 
opgaveløsning, mens de stærke får 
mere ud af at arbejde individuelt. 
Det vil også være interessant at få 
undersøgt, om for eksempel hold-
deling i en periode har effekt, selv 
om man kan diskutere, om det skal 
kaldes undervisningsdifferentiering 
eller elevdifferentiering eller noget 
helt tredje,« siger Simon Calmar 
Andersen.

Skolerådet 
mener:

Laust Joen Jakobsen
Professions- 
højskolernes 
Rektorkollegium

Den store 
udfordring ved 
undervisningsdif-
ferentiering er ikke 
så meget at skulle 
behandle eleverne 

forskelligt - selv om det er svært nok. 
Udfordringen er at gøre værdien og vær-
digheden i forskelligheden tydelig. Hvis 
en skole kun går efter at få så mange 
som muligt i gymnasiet, bliver under-
visningsdifferentiering let et spørgsmål 
om at få de sidste med eller holde dem 
hen med meningsløse opgaver. Differen-
tiering må bygge på, at alle inviteres ind 
i fællesskabet og får lyst til at lære. 

Susan Jakobsen
Danske 
Ungdoms- 
skoleelevers 
Netværk

Lærer og leder 
skaber god un-
dervisning ved at 
tænke: »Hvordan 
kan jeg selv lide at 

blive undervist? Synes jeg, det er fedt at 
sidde på en stol og høre én snakke hele 
dagen? Kan jeg lide at få et frirum i ny og 
næ? Kan jeg lide at få små kaffepauser, 
eller er jeg typen, som har brug for at 
strække ben efter 20 minutter?« Vi elever 
har de samme menneskelige behov som 
alle andre. En lille pause betyder ikke 
nødvendigvis, at vi skal forlade lokalet, 
men at vi kan lave strækøvelser.

Anders Vind
LO
 
Undervisnings-
differentiering 
må ikke blive en 
stigmatiserende 
og selvforstærk-
ende individu-
aliseret “problem-
løsning”, for så 

risikerer vi at anvende store ressourcer 
uden tilsvarende effekt hos eleverne. Vi 
skaber den bedste differentiering ved 
at tænke ind i alle undervisningssitu-
ationer, hvordan man kan udfordre 
elever med forskellige forudsætninger 
fagligt. Det handler om at tænke dif-
ferentieret både i forhold til fagligheden 
og elevgruppen. 

Jørn Hansen
Landsforeningen 
af Ungdoms-
skoleledere

God undervisning 
“forstyrrer” elevens 
egen dags- 
orden, så eleven 
fokuserer på 
undervisningens 

indhold. At der skabes rum for samarbej-
det med den “ukendte” klassekammerat 
styrker bevidstheden om, at aktivteten 
er forberedt og planlagt - af læreren. For 
at god undervisning kan finde sted, skal 
der være tid til selvvalgte sociale fæl-
lesskaber og fysisk udfoldelse. God un-
dervisning anerkender kroppens behov 
for at være aktiv. Det er lige så vigtigt 
som den gode undervisning i sig selv.

Allan Baumann
Børne- og 
Ungdoms-
pædagogernes 
Landsforbund

Trivsel, motivation 
og egen aktivitet 
er faktorer, som 
vil forbedre børns 
mulighed for at 

lære. Trivsel, fordi overskuddet til at 
udforske nyt kræver et trygt og omsorgs-
fuldt (lærings)miljø. Motivation, fordi 
viljen til at investere sin energi og sine 
ressourcer stiger, når en aktivitet giver 
mening. Egen aktivitet, fordi læring kun 
sker, når man er aktiv og er i bevægelse 
med hoved og hænder. Disse forhold 
bør skolen fokusere meget mere på og 
mindre på den ydre disciplin.

Heidi Thamestrup
Danske Handicap- 
organisationer

Det er vigtigt, at 
vi bevarer viden 
og kompetencer i 
folkeskolen. 
Derfor skal vi have 
specialpædagog-
erne til at fungere 

som ressourcepersoner for lærerne, så 
ingen oplever at stå magtesløs, fordi de 
har børn med specialbehov i klassen. 
Det er vigtigt at have for øje, at alle 
børn skal have følelsen af, at de mestrer 
noget - især i en tid med inklusion af 
børn med handicap højt på skolernes 
dagsorden. Lærerne skal have tid til at 
sætte sig ind i hver enkelt elevs poten-
tiale.

Agnete Vienberg 
Hansen
Danske 
Skoleelever 

Vi skal skabe 
motivation i 
undervisningen 
for at få optimal 
læring. Lærerne 
skal inddrage 

eleverne, når rammerne for undervisnin-
gen fastlægges. Selvfølgelig har vi elever 
ikke den nødvendige indsigt til at kunne 
tilrettelægge et undervisningsforløb, 
men vi ved, hvad der virker på os, og 
hvordan vi kan lide at lære. Når man skal 
gennemgå et emne i engelsk, hvorfor så 
ikke spørge eleverne: »Hvordan skal vi 
gøre det? Grupper eller alene, rollespil 
eller fælles gennemgang på tavlen?«
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Faget er natur og teknik. En lille 
dreng med strithår, brune øjne og 
joggingbukser hakker en pind ind 
i stammen på egetræet. Hvis man 
kan få barken af, kan man finde dyr, 
forklarer han. 
»Voila – det er min tissemyre, den 
her!«
»Pas på. DU DRÆBER DEN.«

Drengen med strithåret beskytter 
myren fra en anden nysgerrig knægt 
og putter den forsigtigt ned i et glas.
Myrer skal indsamles og tælles. Det 
samme skal snegle, fluer og andre 
dyr. 
Senere skal børnene i 1. klasse lave 
grafer og regnestykker over, hvilke 
dyr de har fundet. 
På Ejerslykkeskolen i Odense har 
elever i indskolingen 30 timer om 
ugen. De ekstra timer giver mulig-

hed for alternativ undervisning i 
naturen, fortæller Henrik Faurby, som 
underviser i naturfag og matematik.
»Vi har fået mere tid til fordybelse. 
Hverdagen bliver ikke så forjaget.«
Kollegaen Martin Rahr Bøgeskov er 
enig. 
Den længere skoledag skaber ånde-
huller for børnene, der har svært ved 
at koncentrere sig i længere tid ad 
gangen. De alternative timer styrker 
også fagligheden.

Tyvstart på den længere 
skoledag i Odense
Ejerslykkeskolen i Odense har flere års erfaring med en længere skoledag. 
Lærere og elever er glade for de ekstra timer, der giver ro i hverdagen og styrker 
fagligheden. Det kræver samarbejde og klare rammer.

Tekst: Kåre Kildall Rysgaard
Foto:  Helene Bagger

Alternative timer styrker fagligheden, fordi det giver mere plads til at koncentrere sig om det rent faglige i de traditionelle timer, mener naturfagslærer 
Martin Rahr Bøgeskov.
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»Vi har mere tid i den almindelige  
undervisning, for vi er ikke presset 
til at lave andet end det faglige. 
Undervisningstiden bliver brugt til 
undervisning. De andre timer er til 
tværfaglighed,« siger han.

Variation virker
Seks skoler i Odense har mindst et 
års erfaring med udvidet undervis-
ningstid for indskolingen. Netop nu 
udvider Odense modellen til alle 
skoler i kommunen. 
Ejerslykkeskolen har skabt variation i 
hverdagen med valgfag som udeliv, 
kokkeskole, sport/leg og billedskole. 
Flere timer med aktivitet har med-
virket til, at børnene er blevet mar-
kant bedre til dansk, mener skole-
leder Birgitte Sonsby.
»Når der er flere timer til rådighed, 
stresser lærerne ikke så meget, og 
læringen kan ske i et roligere tempo.«

Flere timer = flere diskussioner
Ekstra timer giver mange muligheder 
– også for at være uenige som lærere. 
For hvad skal timerne især bruges på? 
På Ejerslykkeskolen tog det tid at 
finde fælles fodslag på lærerværelset, 
og det endte med, at ledelsen skar 
igennem.
»Det er vigtigt at få defineret menin-
gen med den ekstra undervisnings-
tid, så det ikke bliver hver  enkelt 
lærers eget personlige projekt. Som 
lærere er vi lidt anarkistiske og gør 
ofte, hvad vi selv synes. Det kan gå ud 
over sammenhængskraften i under-
visningen. Det er vigtigt med klare 
rammer,« siger Henrik Faurby.
Selv om det er fire år siden, Ejers-
lykkeskolen udvidede undervis-
ningstiden, øver man sig stadig på 
at få hverdagen til at hænge bedre 
sammen. 
»Undervisningen skal styre målet 
med dagen. Den pædagogiske 
aktivitet må ikke blive et fremmed-
element, men skal hænge naturligt 

sammen med undervisningen,« siger 
Birgitte Sonsby.

Pædagoger skal inddrages
I skolegården holder to pædagoger 
cykelskole. Børnene drøner rundt i 
cirkler, mens en pige med karrygul 
T-shirt og kulsort hår kaster plastik-
bolde efter dem. Hun er sørøver. 
Cyklerne skibe. Bliver man ramt, skal 
man stige af og gå rundt om cyklen. 
Legen styrker motorikken og giver 
motion.
På Ejerslykkeskolen er pædagoger 
en fast del af teamsamarbejdet. Hvis 
pædagoger skal skabe sammenhæng 
i hverdagen, må de vide, hvad lærer-
ne arbejder med. 
»Lærernes rolle er at undervise, men 
pædagoger kan støtte læringen 
ved at træne og lege ting ind,« siger 
skolepædagog Helle Eskesen.
På skolen deltager pædagoger i alle 
teammøder. 
Birgitte Sonsby anbefaler andre 
skoler at bruge lærernes og pæda-
gogernes forskellige styrker og 
gøre rolle-
fordelingen 
klar. Fokus på 
samarbejdet 
forsvinder, 
hvis de to 
faggrupper 
kriges om, 
hvem der 
skal have 
stillingerne 
i folkesko-
len, me-
ner hun.

Tyvstart på den længere 
skoledag i Odense

Vi har fået mere 
tid til fordybelse. 

Hverdagen bliver ikke så 
forjaget.
Henrik Faurby, lærer

“ Skolerådets formandskab
anbefaler:

Når skoledagen bliver længere, 
skal der udvides med kvalitetsun-
dervisning, mener Kirsten 
Birkving, skoleleder på Kokkedal 
Skole og medlem af Skolerådets 
formandskab. 
Ekstra tid må ikke blive spildtid, 
men skal bruges på at højne fag-
ligheden. 
Hun anbefaler følgende for at 
komme godt i mål med skolerefor-
men:
• Sæt faglige mål for alle timer.
• Når der kommer flere undervis-
  ningstimer, skal alle elever løftes.  
  Ekstra tid er som regel en gevinst 
  for svage elever, men de stærke 
  skal også flytte sig.
• Involver lærere i processen og 
  opstil flere trinmål og et slut-
  mål. Jo mere præcise og kon-
  krete målene er, desto bedre. 
  • Opstil tydelige grundregler. 
  Meget brede målsætninger er 
  svære at opfylde.
• Hav øje for det gode samarbejde 
  – også mellem lærere og pæda-
  goger. Når man er ansvarlig for 
  et område, skal der være tid til at 
  forberede sig.  

Pædagog Helle Eskesen er en fast del 
af teamsamarbejdet på Ejerslykkeskolen. 
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Hvordan skaber man en stærkere 
dansk folkeskole? Det stiller vi i 
Skolerådets formandskab skarpt på 
med denne debatavis. En avis, der 
dels skal formidle vores anbefalin-
ger til, hvordan vi som skolefolk og 
samfund kan styrke den danske 
folkeskole, dels skal skabe debat, 
vidensdele og inspirere.

Navnet:
Skolerådets officielle navn er: Rådet 
for Evaluering og Kvalitetsudvikling 
af Folkeskolen.

Opgaven:
Rådet følger og vurderer det faglige 
niveau og den pædagogiske ud-
vikling i folkeskolen og rådgiver 
børne- og undervisningsministeren.

Formandskab og medlemmer:
Rådet består af 21 medlemmer fra de 
centrale interesseorganisationer på 
folkeskoleområdet. Formandskabet 
består af fem personer med særlig 
indsigt i folkeskolens forhold.  Alle 
udpeges af børne- og undervis-
ningsministeren.

Skolerådets formandskab:
Formand Jørgen Søndergaard, 
direktør for SFI - Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd, skoleleder 
Grethe Andersen, Vester Mariendal 
Skole i Aalborg, lektor Simon Calmar 
Andersen, Institut for Statskund-
skab, Aarhus Universitet, professor 
Niels Egelund, direktør for Center for 
Strategisk Uddannelsesforskning, og 
skoleleder Kirsten Birkving, Kokkedal 
Skole i Nordsjælland.

Beretning:
Formandskabet udgiver hvert år en 
skriftlig beretning om kvalitetsud-
vikling af folkeskolen. Denne avis 
bygger på konklusionerne fra vores 
beretning i 2013, som du finder på
www.skoleraadet.dk.

ANNONCETILLÆG

Per Frost Henriksen
KL

De nuværende 
Fælles Mål for 
lærernes un-
dervisning bør 
ændres til tydelige 
mål for elevernes 
læring. Forskning 
viser, at det frem-

mer læringen, når eleverne har tydelige 
mål for deres faglige udvikling, når de 
bliver passende udfordret i forhold til 
deres faglige niveau og potentiale, og 
når de er i hyppig dialog med en lærer 
om deres resultater, fremskridt og ind-
sats. Målene skal være meningsfulde og 
motiverende for eleverne, og forældrene 
skal kunne bruge dem til at støtte deres 
børn.

Anders Balle
Skoleleder-
foreningen

Gode resultater for 
eleverne fremmes 
blandt andet af et 
tæt og gensidigt 
forpligtende pro-
fessionelt samar-
bejde. Et sam-

arbejde, som ikke kun består i at 
forberede og planlægge undervisnings-
projekter, men først og fremmest hand-
ler om at gennemføre undervisningen. 
De professionelle i skolen skal i langt 
højere grad “komme og gå” i hinandens 
undervisning. Samarbejdet fremmes 
bedst, hvis alle er til stede på skolen. 
Udgangspunktet skal være, at hvis ikke 
andet er aftalt, så er man på skolen.

Bjørn Hansen
Danmarks 
Lærerforening

God undervisning 
er, når forsknings-
mæssig viden om, 
hvad der virker i 
praksis, bruges i 
undervisningen. 
Når læreren med 

sine kompetencer i didaktik og relations- 
og klasseledelse får faglighed, trivsel 
og kreativitet til at hænge sammen. Når 
undervisningens mål styrer inddragelsen 
af praktiske aktiviteter for at styrke 
resultatet. Når ledelsens samarbejde 
med lærerne sikrer den opbakning, 
der giver den professionelle lærer det 
daglige råderum og ansvar for elevernes 
undervisning.

Amalie Ravn 
Østergaard
Dansk Ungdoms 
Fællesråd og 
Idrættens Fællesråd
 
God undervisning 
er, når eleverne 
bliver inddraget. 
Det betyder 
meget, at vi ved, 

hvad der skal ske, og hvad forløbet skal 
munde ud i. Det er altid motiverende, 
når man kan se en mening med det, man 
laver, og min erfaring er, at man altid er 
mere oplagt, når undervisningen hand-
ler om noget, man kan relatere sig til. 
Jeg var for eksempel vild med matema-
tik, da vi lærte om privatøkonomi, men 
mindre begejstret, da vi havde om sinus, 
cosinus og tangens.

Berit Toft Fihl
Dansk Arbejds-
giverforening

Formandskabet 
har på baggrund 
af forskning 
undersøgt, hvad 
der giver god og 
effektfuld under-
visning. Nu står 

tilbage at få de gode principper udbredt 
til alle undervisningstimer. Det er helt 
centralt, at kommuner og skoleledere 
tager lederskab og straks får sat arbejdet 
i gang. Hellere i dag end i morgen. Det 
er helt uacceptabelt, at Danmark har en 
kedelig rekord i at have en stor andel 
af svage læsere og samtidig relativt få 
virkelig gode læsere sammenlignet med 
for eksempel Finland og Canada.

Anne Vang
KL

At skabe undervis-
ning, som rammer 
alle børn uanset 
niveau, læringsstil 
og forudsætnin-
ger, kræver et stort 
fagligt overskud 
hos lærerne. Det 

kræver de rette materialer og kompe-
tencer. Og det kræver, at vi skaber en 
fælles forståelse af, hvad undervisnings-
differentiering er. For eksempel 
samler Købehavn hvert år i august 
lærere, skoleledere og børnehaveklasse-
ledere til tre dages fælles efteruddan-
nelse på et sommeruniversitet, der 
netop har fokus på undervisnings-
differentiering.

Skolerådet 
mener:
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 De fleste elever  vil i mødet med en ny 
lærer se efter positive tegn på, at læreren 
er god til sit fag og undervisning, men 
nogle elever leder decideret efter sårbar-
heder. For nye lærere gælder det derfor 
om at have viden om de mekanismer, der 
er til stede, når han eller hun møder en 
ny klasse.

I bund og grund handler det om, hvem 
der har magten. Kompetence i klasse-
rumsledelse parret med at være godt for-
beredt, have klare mål for undervisnin-
gen, samt have omsorg og kunne udvise 
myndighed har derfor vigtig betydning.

Kilde: Videnskab.dk

regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets  
store lønmodtagerorganisationer samt KL om en række  
principper for den effektivisering, der fortsat skal gennem-  
føres i dette offentlige: 

1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 
2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 
3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 
4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 
5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 
6. Ledelse og engagement skal fremme innovation 
7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer 

Principperne kan både ses som et slags lønmodtager-værn og som guidelines 
for de offentlige ledere på alle niveauer.

Lærerforeningen og FOA står uden for aftalen, der kan læses i sin helhed 
på fx FTF’s hjemmeside. 

Mere end hver anden 
nyfødte dansker kan for-
vente at fejre sin 100 års 
fødselsdag, og vi kan alle 
forvente at leve ca. 10 år 
længere end vores bedste-
forældre.

Studier viser, at den for-
ventede levealder over de 
sidste 150 år er steget med 
seks timer om dagen. Det 
er tre måneder mere pr. år, 
og en forøgelse på 2½ år 
for hvert årti.

Samtidig: Kvinder lever 
længere end mænd. Mænd, 
der er gift/samboende lever 
længere end de som ikke 
er det. Og for den enkelte 
spiller både gener, livsstil og 
tilfældigheder ind. 

Kilde: Institut for Sundhedstjenesteforskning 

førSTe 
INdTryK 

Treparts- 
aftale

leVer 
læN-
Gere

Da har i rigdom vi drevet det 
vidt, når få har for meget og 

færre for lidt…
N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  

salmedigter, skolemand og politiker. 
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Katrine Thomsen er den nye sekretariatschef i Skolelederforeningen. Hun er 
startet i jobbet pr. 15. august, og der skal lyde et stort velkommen til hende!

Katrine er 40 år og kommer fra en stilling som sekretariatschef i SOPU 
København og Nordsjælland (Danmarks største SOSU-skole med 260 ansat-
te og 1.800 årselever). Herudover har hun bl.a. arbejdet som konsulent i 
BUPL’s ledelsessekretariat og som lærer i folkeskolen.

Hun er nemlig uddannet folkeskolelærer og har senere oveni taget en 
cand.scient.adm. samt efter- og videreuddannet sig i ledelse, strategisk kom-
munikation m.m. Privat har hun mand og to børn, hvoraf den ældste netop 
er startet i børnehaveklasse. 

Katrine Thomsen afløser Poul Krogstrup, der er på vej på pension og en 
længere udlandsrejse J læs afskedsinterviewet med ham side 56. 

 Alle der har læst regeringens Vækstplan 2020  ved, at det offentlige forbrug skal sænkes 
hvert år, således at der over de næste 6-7 år findes 12 mia. kr. 

Således også hvad angår aftalen om kommunernes økonomi for 2014, som regeringen 
og KL indgik før sommer, og hvor de kommunale serviceudgifter næste år låses på niveau 
med 2013.

Det giver alt andet lige minusvækst samtidig med, at det økonomiske pres på kommu-
nerne fastholdes med sanktioner over for de, der overskrider de aftalte rammer. 

Med hensyn til finansiering af folkeskolereformen løftes bloktilskuddet til kommunerne 
ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. 
i 2017. 

Desuden gennemføres en række afbureaukratiseringsinitiativer, som skal frigøre 100 
mio. kr. i folkeskolen, og det skønnes, at den længere skoledag på sigt vil frigøre resurser 
svarende til 1,2 mia. kr. i fritidsordninger og klubtilbud.

Resten af finansieringen skal – og så er det jo sagt – findes ved, at der med reformen 
omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit un-
derviser ca. 2 klokketimer mere om ugen.

Endelig er der afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i perioden 
2014-20. 60 mio. kr. af disse er øremærket til skolelederne.

Ny SeKreTArIATSchef

Økonom

På  
INTrA
Magasinet Skolebørn  (79. 
årgang!) er relanceret og 
tilbydes nu gratis til de om-
kring ½ mio. forældre på 
Skole og Forældres med-
lemsskoler. Har din skole 
fået lagt det nye nummer 
på Forældreintra?

Magasinet kommer fire 
gange om året og sendes 
som link til medlemsskoler-
ne. Er den elektroniske udga-
ve af en eller anden grund 
ikke nået frem, så skriv til:  
lej@skole-foraeldre.dk.

Ordet skaber, hvad det 
nævner…

N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  
salmedigter, skolemand og politiker. 
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Velkommen til årets  
sikkerhedsmesse!

Danmarks største sikkerhedsmesse, SecurityUser Expo, arrangeres for anden  
gang den 17.–19. september 2013 i København – på Carlsberg TAP1 i Valby. 

Sådan skabes der tryghed i skolerne!
– halvdagskonference den 18. september 2013 

Tyverier, hærværk og brande er eksempler  
på forbrydelser, der skaber utryghed i vores 
skoler. Konferencen finder sted 18. september 
kl. 09.15–11.45 og inkluderer emnerne:

• Sikker skole  
• Sådan sikres en kommune  
• Trygge medarbejdere  
• Glas med omtanke

Konferenceprogrammet på SecurityUser Expo inkluderer også 
sikkerhed for detailhandel, boligområder og transportsektor. 
Disse temaområder er også repræsenteret på udstillingen, lige-
som sikkerhedsmarkedets førende leverandører og produkter.

Velkommen til årets vigtigste sikkerhedsevent  
– SecurityUser Expo den 17.–19. september – 
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fra fascination    { tekst: Michael Diepeveen / illustration: DFL }

godt i gang
Projekt ’Digital forandringsledelse’ er ved at bide sig fast. Repræsentanter fra 

projektets styregruppe har besøgt en af de regionale netværksgrupper for at 

få en ærlig snak om, hvordan det går...

 o 
pstarten af det nye skoleår trækker energi an-
dre steder hen, og et par stykker har måttet 
melde forfald. Men ellers er fremmødet pænt, 
og otte østjyske skoleledere har denne som-
merdag stillet veloplagt op på Vestre Skole i 
Silkeborg til regionalt netværksmøde. 

 De sidder nu som ridderne om et ovalt mødebord. Til fælles 
har de, at de som skoleledere deltager (ca. en skole pr. kom-
mune) i projektet ’Digital forandringsledelse’ og har committet 
sig til en fælles målsætning om at sikre digital omstilling på 
skolerne – med fokus på at øge anvendelsen af it i undervis-
ningen og på at udvikle it-didaktikken.
 Projektet er nu trekvart år henne. For at få et indtryk af 
status på skolerne og af samarbejdet i et ud af de 17 net-
værk, der er etableret landet over på tværs af kommunerne, 
er også projektets styregruppe til stede. Styregruppen tæller 
repræsentanter fra UNI-C, KL og Skolelederforeningen, her-
under projektleder, HB-medlem Michael Rasmussen. Og så 
er Plenum med på en lytter.
  
Culture club
Netværkstanken fylder i DFL-projektet, både ved at samtlige 
deltagende ca. 130 skoleledere fra næsten alle kommuner 
landet over mødes i fællesskab til konferencer og workshops, 
og ved at man mødes i netværk regionalt for at støtte, inspire-
re og sparre hinanden, også via Skype og Lync.
 Meldingen fra de fremmødte på Vestre Skole er positiv. 
Organiseringen på skolerne fungerer so far, netværkstanke-
gangen er ’købt’, og deltagerne er dedikerede. Men ellers 
kredser snakken om en vanskelig fase ved projektet, nemlig 
at bevæge sig fra planlægningen og organiseringen af digita-
le forandringsprocesser på skolerne og til implementering i 
virkelighedens verden. 
 DFL-projekterne på skolerne følger en plan udarbejdet af 
EVA og UCC Sjælland, der også er partnere i projektet, med 
en række beskrevne stadier mv., der kombinerer teoretiske 
overvejelser med praktiske anvisninger. Men hvor der samtidig 

er frihed for de enkelte skoler, om hvordan man vil gribe sagen 
an, hvem man vil inddrage, og hvordan man vil organisere sig.
 Processerne er derfor forskellige fra skole til skole, også 
fordi der er stor forskel, hvad angår it-standard, der spænder 
fra low key til ekstravagance. Desuden sætter økonomien be-
grænsninger, idet alt sjældent lader sig gøre på én gang, og 
fejlinvesteringer kan være dyre. Der er altså ikke én 100 % 
skudsikker tilgang til forandringsprocesser. Nogle spredte be-
mærkninger fra mødet:

›  Bør ’isenkrammet’ ensrettes, eller skal man vælge ”bring 
your own device”

›  Bare at dele isenkram ud med rund hånd flytter ikke, 
højst de 20 % dygtigste

›  Skal det være Ipads, pc, tablets, bærbare eller? Mobilt 
skal det i al fald være…

›  Det handler om at forvandle fascination af it til didaktiske 
overvejelser

›  Digitale forandringsprocesser går på at ændre hele kultu-
ren om UV og læring

›  Svært at blive klog på hvilke digitale læremidler på mar-
kedet, der har kvalitet?

›  Godt at blive klædt på mht. ny IT-didaktik, men fokus er 
ledelse og styring

Netop det sidste gælder generelt i en tid oven på forårets 
lockout, med skolereform og en arbejdstidsaftale under af-
vikling. At dømme på snakken handler ledelse – også hvad 
angår gennemførelsen af IT-didaktiske forandringer – om at 
gå spidsen for en kulturændring. Men hvad betyder det så 
konkret? Jo bl.a., at 40 % af medarbejderne kun gør det, de 
skal, hvis de får klar besked om, at det skal de…

Verden banker på 
Der er selvfølgelig mere i ledelse end at give klar besked. Et 
klassisk greb er, at opkvalificere interesserede medarbejdere, 
der så trækker andre early movers/early adopters med sig. 
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      til refleksion 

godt i gang
Bruge supervisere og vejledere, trække på 
eksterne kapaciteter fra fx nærmeste semina-
rium m.m.  
 En måske lidt nyere tilgang er at satse på 
medlæring, hvor læringen sker direkte sam-
men med eleverne og der didaktisk profiteres 
af, at, de jo ikke sjældent sidder forrest i it-
vognen. I hvert fald bør der arbejdes på at få 
teamsamarbejdet og fagteamene professiona-
liseret. Væk fra en lærer, en time, en klasse 
etc. traditionen. Frem mod den mere fleksible 
og differentierede læring, hvor it kan give 
ekstra motorkraft. Var der nogen, der her sag-
de arbejdstid?
 Drøftelsen på dette netværksmøde kredser 
om personalegruppen, hvor der ikke opleves 
decideret modstand mod skiftet til digital di-
daktik, men nok skævhed, hvad forudsætnin-
gerne angår. For nogle er forandringerne fuld-
stændigt naturlige, og de bruger ikke særlig 
energi, mens andre stadig har svært ved at 
maile en vedhæftet fil og tilsyneladende ikke 
forstår, hvad det handler om.
 Hvad kan så virke motiverende og inspire-
rende for, at medarbejderne finder engage-
ment og ejerskab for skolens projekt? Jo, vig-
tigst er, at det er læringen frem for teknikken, 
der står centralt i alle tiltag fra indkøb til le-
delse af forandringsprocesser, der foregår 
inde i hovederne på elever og lærere.
 Således at man går fra den umiddelbare 
fascination af it til refleksion over, hvordan 
man skaber og går ind nye læringsrum, hvor 
skolen er der for børnene. Som afspejler det 
samfund, vi har i dag, og som er… og bliver 
mere og mere… digitaliseret. Og som gerne 
vil kobles på skolen. 

Digital forandringsledelse

Under denne overskrift netværker 130 skoleledere på 

tværs af landet. 1-2 fra hver kommune, der mødes i 17 

regionale netværksgrupper og arbejder sammen frem til 

udgangen af 2014. Netværket er faciliteret af Skoleleder-

foreningen i samarbejde med ministeriet og KL.

Formålet er at udvikle og støtte skoleledernes ansvar for 

den digitale omstilling af folkeskolen og arbejde med at 

identificere, afprøve og udbrede initiativer og værktøjer, 

som understøtter en øget og forbedret anvendelse af it i 

undervisningen. 

På sitet digitalforandringsledelse.dk, på skolebordet og et 

elektronisk evalueringsværktøj skolementor, tilbydes pro-

jektdeltagerne deling af viden, planlægning mv. Plenum 

følger netværkets aktiviteter og resultater samt bringer 

artikler om ny viden om it, ledelse og læring. 

Læs mere om projekt ’Digital forandringsledelse’ på 

foreningens hjemmeside.
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ProceNTer
11,1

liter ren alkohol om året drikker hver dansker i gennemsnit

860.000   
er storforbrugere, dvs. at de overskrider genstandsgrænserne

585.000   
har et forbrug, som allerede har givet dem fysisk eller psykisk skade

140.000   
er direkte afhængige af alkohol

I 44 %   
af kommunernes anbringelsessager spiller alkoholproblemer ind

Statens Institut for Folkesundhed

lokalaftaler
 I kølvandet  på regeringsindgrebet i konflikten om lærerarbejdstid, har KL før sommer 
udsendt brev til landets borgmestre, kommunalbestyrelser og forvaltningschefer med en 
opfordring til kommunerne.

Heri står bl.a., at man: ikke bør sætte de: "nye frihedsgrader over styr ved at bånd-
lægge det fremtidige handlerum gennem indgåelse af nye lokale aftaler eller give til-
sagn om aftaler med den lokale kreds af DLF eller TR om, hvor meget arbejdstid lærer-
ne bruger til forskellige arbejdsopgaver”.

Skolelederforeningen anbefaler et tæt samarbejde på skolerne om arbejdsopgavernes 
fordeling og tilrettelæggelse, men at man lokalt i kommunerne og på skolerne undlader 
kollektive og fagretsligt bindende aftaler, der fratager skolelederne det nødvendige le-
delsesmæssige råderum.

ansøgningen til læreruddan-
nelserne er faldet markant 
ved seneste ombæring. 

Således er der fx tale om 
et fald på 20 % ved landets 
største professionshøjskole, 
VIA University College ved 
Aarhus, mens faldet ved UCC 
i København er 26 %, mens 
det på Metropol i København 
begrænser sig til 6 %, men 
dog et fald.

Forårets uro/konflikt pe-
ges på som en af årsagerne 
til, at de unge holder sig 
bort. Skærpede adgangskrav 
kan også spille ind. 

Omvendt er der stignin-
ger på mange andre områ-
der, fx har sygeplejerskerne 
på VIA en fremgang på 35 
%, socialrådgiverne 31 % og 
pædagogerne 18 %. Over 
hele landet vil over 30 % 
flere i år gerne være pæda-
goger…

på skrump

Frihed for Loke såvel  
som for Thor…

N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  
salmedigter, skolemand og politiker. 
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I 44 %   
af kommunernes anbringelsessager spiller alkoholproblemer ind

Statens Institut for Folkesundhed
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Modersmålet er vort 
hjertesprog, kun løs 
er al fremmed tale…
N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, 
præst, salmedigter, skolemand og politiker. 

 
 At uddannelse  er af gode, så er opfattelsen blevet, at end-
nu mere uddannelse er endnu bedre. Ja det er medicinen, 
der kan kurere ALLE samfundets dårligdomme.

I en ph.d. afhandling fra Århus Universitet påvises, hvor-
dan de såkaldte ’pædagogiske rationaler’ (alt fra tankegods 
til sprogbrug) ekspansivt har bredt sig ud over alle andre di-
scipliner – politiske, sociale, psykologiske og økonomiske.

I afhandlingen betegnes dette imidlertid som noget nær 
’storhedsvanvid’, ikke alene, fordi det præger selvforståelsen 
i dele af uddannelsessystemet, men også fordi omverdenen 
så ukritisk opfatter pædagogik, dannelse og uddannelse så 
positivt, at det næsten er umuligt at sige nej tak til…

Kilde: Asterisk 66/13.

 Skal der laves noget  på huset, vil du så helst have den 
25-årige murer med gåpåmod og tatoveringer op ad ar-
mene eller den 55-årig, der har muret med al slags mørtel 
mv. Og opereres – skal det være den nybagte kirurg, eller 
ham med mange operationer bag sig?
 Mange har i de tilfælde tendens til at fortrække erfa-
ring. Men tal viser, at det ikke holder generelt på arbejds-
markedet. Hvor 10 % i aldersgruppen 25-29 mener, at 
deres alder kan være en hæmsko, når de søger nyt job, 
føler 84 % af de 55-59 årige det. 
 Hvis to personer på henholdsvis 35 år og 50 år, der er 
lige kvalificerede og søger samme job, hvem vil så have 
størst chance for at få det? Jo, 74 % mener jobbet vil gå til 
den 35-årige, mens 3 % giver den 50-årige prioritet…

Kilde: Megafon Politiken

0+

PædAGoGISerING

Kropssprog
nogle husker måske daværende USA-præsi-
dent Nixon begå det oratoriske selvmål, da 
han sagde: I’m not a crook. Nogle husker 
måske også hans attitude og kropssprog.

Forskere har fundet eksempler på kende-
tegn på folk under pres, der måske lyver:

›   Munden: løgnere har tendens til at prøve at 
putte ordene ind i munden igen. Læberne 
bliver stramme og overlæben forsvinder…

›   Skuldre: Ærlige personer trækker på begge 
skuldre, mens mange kun trækker på den 
en skulder, når de ikke er helt overbeviste, 
om det de selv siger…

›   Hænder: Tvivlerne knuger hænderne, flet-
ter fingre, gnider dem på bukseben eller på 
halsen…

›   Øjnene: overkompenserende stirrende øjne 
vidner om besvær med at svare på vanske-
lige spørgsmål eller fastholde konversation.  
Kigger væk, typiske ned til højre = skamfø-
lelse.

›   Fødder: Vejviserfødder er tegn på, at perso-
nen gerne vil videre/væk. Mange trækker 
deres fødder ind under stolen under pres…

Nyttig viden i fx forhandlingssituationer?

Kilde: Human Advisor/Politiken.

Modersmålet er vort 
hjertesprog, kun løs 
er al fremmed tale…

N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  
salmedigter, skolemand og politiker. 
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meld klassen til 
gocook smagekassen 
- danmarks største skoleaktivitet

GoCook Smagekassen løber igen i 
år af stablen. Temaet er denne gang 
livretter.

Det er gratis at tilmelde klassen. 
Når de er tilmeldt, modtager de gratis 
undervisningsmateriale, lærervej-
ledning, opskriftshæfter og en gratis* 
smagekasse med råvarer til 24 elever.

GoCook Smagekassen 
foregår i ugerne 43, 44 og 45.

GoCook Smagekassen er målrettet 
hjemkundskab i 4.-7. klasse.

Klassen kan tilmeldes  fra 
1. maj til 15. september på 
www.skolekontakten.dk

gocook smagekassen
- danmarks største skoleaktivitet

GoCook Smagekassen løber igen i 
år af stablen. Temaet er denne gang 
livretter.

Det er
Når de er tilmeldt, modtager de gratis 
undervisningsmateriale, lærervej-
ledning, opskriftshæfter og en gratis* 
smagekasse med råvarer til 24 elever.

GoCook Smagekassen 
foregår i ugerne 43, 44 og 45.
GoCook Smagekassen 
foregår i ugerne 43, 44 og 45.
GoCook Smagekassen 

GoCook Smagekassen er målrettet 
hjemkundskab i 4.-7. klasse.

Klassen kan tilmeldes  fra 
1. maj til 15. september på 
www.skolekontakten.dk

x
Gratis undervisnings-
materiale til 6 under-
visningsgange.

x
GoCook Smagekasse-konkurrencen 
Deltager klassen i konkurrencen, har de 
mulighed for at vinde en restaurantdag 
med en kok. 
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*Man må påregne max. 100,-kr. til enkelte ekstra råvarer. Sponsoreret af coop

201317 Plenum 165_245.indd   1 17/05/13   09.32



  nummer 05 / august 201352

færdigt arbejde   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Christian Stæhr }

 P oul Krogstrup slutter 

som sekretariatsleder i 

Skolelederforeningen. 

Han sætter dermed 

punktum for sin lange 

professionelle, sko-

lerelaterede karriere, hvor han har ta-

get hele turen som elev, lærer, skole- 

leder, skolechef og som rosinen i en-

den altså også fagforeningsboss…

 Men ’færdig’ (som ordbogen beskri-

ver det) bliver han aldrig i betydningen 

at holde op, stå af efter endt udvikling, 

efter et afsluttet arbejde el.lign. som er 

bragt helt til ende. Han er hverken fær-

dig med fyrre og slet ikke med de nu 

midt-tres. Så færdig nej, snarere altid 

på færde.

 En lille rundspørge om manden af-

føder prædikater som: Levende, årvå-

gen, klar i pæren, livlig, kvik, opvakt, 

rask og rørig. Altså en person, der net-

op trives ved, at der sker noget. Hvilket 

vel ikke er så tosset i en tid, hvor det 

siges, at netop forandring er det eneste 

konstante vilkår.

 Plenum har fanget Poul for på mel-

lemhånd for at be' ham give et kort, 

personligt bud på de perspektiver, han 

ser for sig, når det gælder hovedom-

drejningspunkterne for hans professio-

nelle virke de senere år.

altid 
   klar

Der gror ikke mos på en rullesten. Og helst at være på farten, i 

bevægelse og gå nye veje karakteriserer denne ledende skikkelse, 

der har taget et over 40 års roadtrip i folkeskolen
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ny begyndelse

altid 
   klar



færdigt arbejde

forandringer i folkeskolen
Skolereformen, ny arbejdstid, en længe-
re og varieret skoledag med større sam-
menhæng mellem skole og fritid står for 
døren. På sin vis tvunget igennem af et 
politisk system, der på én gang har visi-
oner og tænker rationelt – og som ikke 
har ladet sig bremse af diverse syns-
punkter. Det huer faktisk Poul:
 ”Reel forandring sker kun, når man 
tvunget til det. Vi er ofte så relativt 
dovne, at vi skal presses til at prøve 
nyt. Men når nu forandringerne sker, så 
undersøg mulighederne for nytænkning 
og fordomsfri revurdering af resursean-
vendelsen. Sellv om det virker umuligt, 
så prøv alligevel. Det giver som regel 
pote, ja lad derfor aldrig en god krise 
slippe fra dig”, siger han. 
 Processen er allerede i gang og kræ-
ver – ud over den nødvendige finansie-
ring – dedikerede og kompetente med-
arbejdere samt ledere ditto. Det sidste 
har Poul Krogstrup en kommentar til:
 ”Det er en stor ledelsesmæssig ud-
fordring. Samtidig indretter man sig sik-
kert forskelligt fra kommune til kommu-
ne, og det kommer ikke til at gå helt af 
sig selv. Men spændende er det, og de 
ledere, jeg møder, ser ud til at være 
klar, eller også bliver de det, når de lo-
kale strukturer og økonomimodeller fal-
der på plads i løbet af dette skoleår. Det 
er jeg på ingen måde bekymret for”, si-
ger han.

Ledelse i folkeskolen 
Der er skrevet tykke bøger om ledelse. 
Men frem for at tærske langhalm på 
fænomenet, foretrækker Poul Krogstrup 
at sætte det på en mere enkel formel:
 ”Ledelse handler om at skabe resul-
tater sammen med andre. Ledelse 

handler om 1) at finde ud af hvor man 
skal hen og hvad der skal gøres, 2) 
samle de mennesker, der kan gøre det 
og 3) at sikre, at det faktisk bliver 
gjort, herunder løse de problemer, man 
støder på undervejs”.
 Voila. Han ved godt, at det lyder en-
kelt, og at forskellige miljøer kræver 
forskellige tilgange. Skolen er præget 
af autonomi og selvledelse, og ikke det 
nemmeste sted at udøve tydelig leder-
adfærd – på den anden side er behovet 
så meget desto større.
 ”Der er adskillige veje at gå, for at 
ledelse lykkes. Relationel forståelse og 
tillidsvækkende sparring er meget vig-
tigt. Men jeg er samtidig ikke i tvivl 
om, at den ledelsestilgang, man kan 
kalde for ”insisterende delegering” vil 
vinde frem – det bliver nødvendigt i 
den kulturændring, skolen står i”, siger 
Krogstrup.

foreningens fremtid
Det er ingen hemmelighed, at Skole-
lederforeningens organisatoriske ståsted 
har været på dagsordenen i årevis, og det 
emne fik ikke mindst ny næring efter for-
årets ”Påskekrise” med lockout mv.
 ”Jeg har haft et godt og konstruktivt 
samarbejde med Lærerforeningen gen-
nem årene. Og det er gradvist lykkedes 
at etablere Skolelederforeningen som 
en selvstændig forening med egen afta-
leret, selvstændig økonomi og fuld poli-
tisk frihed. Den bevægelse mener jeg 
DLF har haft forståelse for, selv om der 
naturligvis også har været divergerende 
vinkler på lederspørgsmålet”, siger 
Poul Krogstrup.
 Han er ikke i tvivl om, at bevægel-
sen ikke er slut endnu. Det understre-
ges af, at foreningens repræsentant-

skab før sommer énstemmigt vedtog  
at arbejde for en frisættelse af Skole-
lederforeningen i forhold til DLF’s ved-
tægter. Tiden er derfor kommet til at 
tænke konkrete modeller for forenin-
gens fulde organisatoriske selvstændig-
hed, som en analyse- og udviklings-
gruppe arbejder med nu.
 ”Det er min opfattelse, at et samar-
bejde trives allerbedst, når parterne er 
ligestillede, og det er mit håb, at DLF 
og Skolelederforeningen i den kom-
mende periode når frem til en model, 
der indebærer den nødvendige indbyr-
des uafhængighed som basis for et 
konstruktivt samarbejde om i fælles-
skab og samarbejde at udvikle den nye 
folkeskole”, siger Krogstrup.

on the road again
Superlativerne om Poul Krogstrup fly-
der i lind strøm: Skarp, forberedt, flit-
tig, koncentreret, handlekraftig, effek-
tiv, engageret, temperamentsfuld, all- 
round vidende, diskussionsivrig, moti-
verende og lyttende, særlig til input, 
han selv er enig i J Og for at træerne 
ikke vokser ind i himlen, lidt i den an-
den ende: Lige lovlig detaljeorienteret, 
utålmodig og til tider forstyrrende til 
det støjende J J. 
 Selv bekymrer Poul sig næppe om 
eftermælet. Han ved, at folks hukom-
melse ofte kun har kort varighed, og  
at hverdagen hurtigt flytter sig videre. 
Nøglerne til den velfungerende skole-
lederbutik er afleveret. Og om kort tid 
står han et sted i USA, parat til at tage 
hul på nye oplevelser! 

reCeptIoN: 
I forbindelse med, at Poul Krogstrup går på pension, vil det glæde foreningen at se venner og samarbejdspartnere 

torsdag den 29/8-13 kl. 15-17 i Kompagnistræde 22, København. Her bliver også lejlighed til at hilse 

på den nye sekretariatsleder Katrine Thomsen.



i3board

VANERUM-SIS A/S 
Tlf. 64 41 04 90 
info@vanerum.dk

EN Ny gENERATIoN INTERAkTIV 
whITEboARd ER på VEj!

Med op til 10 berøringspunkter er i3boARd en sand mester i fler-
brugeranvendelse. Tavlen reagerer på berøring med finger og pen. 
Skriveoverfladen er fremstillet af samme materiale som almindelige 
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  Mary Fonden og Red Barnet  står bag et pædagogisk materiale til ind-
skolingen ’Fri for Mobberi’, som pt. hver fjerde skole/SFO i Danmark bru-
ger.

Materialet er baseret på det mobbesyn, som bl.a. mobbeforsker Helle 
Rabøl repræsenterer: Mobning opstår i grupper med lav tolerance, hvor 
man ikke har noget positivt at samles om. Fri for Mobberi giver børnene 
redskaber til at tale om, hvordan man er gode venner, og bevidstgør pas-
sive tilskuere om deres betydning for at komme mobning til livs.

Følgeforskning fra Roskilde Universitet dokumenterer, at det forebyg-
gende og kontinuerlige arbejde med at modvirke mobning har positiv ef-
fekt. Materialet følges af et obligatorisk instruktørkursus.

 
Se mere på www.friformobberi.dk

Ved jorden at blive, 
det tjener os bedst…

N.F.S. Grundtvig (1783-1872), forfatter, præst,  
salmedigter, skolemand og politiker. 

Skolestart
 

Skolelederforeningen har i anledning af det 
nye skoleår udsendt et avisindstik i JP Vest 
og Politiken Øst.

 Indstikket på 16 sider og et oplag på 
160.000 ekspl. retter sig særligt mod den 
almindelige befolkning og deres berørings-
flade med skolen via børn, børnebørn m.m.

 Fokus er folkeskolereformen, og i avi-
sen gives der eksempler på, hvordan skoler 
allerede arbejder på nye måder med læ-
ring, inklusion, it-didaktik m.m.

 
Læs indstikket på hjemmesiden!

over tre år er antallet af lede-
re raslet ned i folkeskolen… 
og der er især forsvundet 
mange mellemledere, ca. 3,5 
fuldtidsstilling pr. kommune.

Nu er der i perioden også 
blevet færre elever, færre læ-
rere og færre skoler, men alli-
gevel: Hvordan harmonerer 
det med de nye, mange opga-
ver lederne står over i de kom-
mende år?

emne marts 2010 marts 2013 afvigelse i %

Ledere folkeskolen 1.780 1658 -122,0 -6,9

Mellemledere folkeskolen 2.130 1786 -344,3 -16,2

Ledere forvaltning 78 94 +16,0 +20,5

Elevtal folkeskolen 577.076 566.660 -10.416 -1,8

Antal lærere m.Fl. Folkeskolen 61.926 56.042 -5.884 -9,5

Antal folkeskoler 1.503 1318 -185,0 -12,3

Leder/lærer ratio 15,8 16,3 -0,5 -3,1

Elevtal er fra sept. 09 og sept. 11. Tallene for folkeskoler er fra okt. 10 og okt. 12. Kilder: KRL-net og UVM.

lidt statistik

M   BBeSES I SKOLEN
Annoncetillæg i Politiken Øst og JyllAnds-Posten Vest

            
IT giver indsigt          

målet er en
fantastisk skole              

godt greb
om inklusion                

sigurds ønske til skoledagen                 

  s. 4

  s. 11

  s. 6

  s. 8

 - en hilsen fra Skolelederforeningen til alle, der interesserer sig for vores faelles skole...
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Sammenklappelige borde og stole
Kvalitet til markedets skarpeste pris - med garanti!

Fås i: 240x76, 183x76, 152x76, 122x61 cm

Your Brand
Industrivej 16
DK-6630 Rødding

Tlf: +45 7536 4822
www.your-brand.dk
Email: net@your-brand.dk

Fås i: Ø180, Ø160, Ø152, Ø122 cm - H74 cm

Ring til 7536 4822 for
uforpligtende konsulentbesøg

Se mere påwww.your-brand.dk

Cafébord: Ø81 cm, H 110cm

Polster stabelstole &
Sammenklappelige stole i plast 

•	 Kraftig HDPE plade
•	 Pulverlakerede ben
•	 Kraftig Ø28 mm rørramme
•	 Belastning mindst 500 kg
•	 Lav vægt

emne marts 2010 marts 2013 afvigelse i %

Ledere folkeskolen 1.780 1658 -122,0 -6,9

Mellemledere folkeskolen 2.130 1786 -344,3 -16,2

Ledere forvaltning 78 94 +16,0 +20,5

Elevtal folkeskolen 577.076 566.660 -10.416 -1,8

Antal lærere m.Fl. Folkeskolen 61.926 56.042 -5.884 -9,5

Antal folkeskoler 1.503 1318 -185,0 -12,3

Leder/lærer ratio 15,8 16,3 -0,5 -3,1

M   BBe



  nummer 05 / august 201358

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

Den korte og den lange – bogen består af 
to dele, som kan læses sammen eller 
hver for sig. Den er en såkaldt vende-
bog.

Første del handler om enkle værktøjer 
i teamsamarbejdet, hvorefter en definiti-
on på teamet præsenteres ud fra fire 
stærke minimumsstandarder: 

›  Hvorfor – vi skal have noget at koble 
hjertet til

› Hvad – vi skal have et mål at forfølge
› Hvordan – vi skal have en fælles plan
›  Hvem – vi skal vide hvem, der påtager 

sig hvilket ansvar. 

Denne del af bogen afsluttes med et in-
terview med erhvervspsykolog Erik Kjær 
med overskriften: Teamet lykkes, når po-
esi, kreativitet og lydhørhed smelter sam-
men.

Den anden del af bogen er for dem, 
der vil arbejde videre og gå meget mere i 
dybden på at skabe det bedste team. Her 
dykker vi ned i det personlige lederskab, 
teamets DNA, hemmeligheden om stær-
ke teams og måling af teamets erfaring 
og modenhed.

Anden del afsluttes med personlige 
erfaringer om teamsamarbejdet fra de to 
forfattere, der begge er velbevandrede i 
at arbejde med teamudvikling og team-
træning  – siger således: 

”Vi skal tage dét at indgå i fællesska-
ber langt mere alvorligt og blive bedre til 
at samarbejde, hvis vi ønsker at nå et 

niveau, hvor nederlagene bliver lettere at 
bære og sejrene større. Og vi har alle 
sammen en forpligtelse til hver dag at 
stille i vores ’bedst mulige version’”.

Forfatternes fortid i forsvaret fornæg-
ter sig ikke – og godt for det! Alt i alt for-
nemmer man som læser, at både teori og 
praksis hviler på solide platforme.

Som ledere må det siges at være et 
absolut must, at have bare lidt styr på 
begreberne her. Hvad er forskellen på en 
gruppe og et team. Hvad er et high per-
formance team osv?

Vi beder jo rask væk vore medarbejde-
re om at arbejde i team, og vi arbejder 
selv i ledelses-team. Kan vi bare uden 
videre det? Nej selvfølgelig ikke. Det 
kræver hele tiden kompetenceudvikling 
at arbejde i teams og at lede teams.

De to forfattere bringer et meget væ-
sentligt bidrag hertil og beskriver team-
ets software: at opbygge gensidig tillid, 
at opbygge energi til engagement, sam-
men at identificere og skabe teamet, 
sætte fælles hjørneflag, definere og tage 
fælles ansvar og skabe en fuldt integreret 
feedback-kultur.

Bogen anbefales varmt til selvstudie 
eller til fællesstudie i ledelsesteamet – 
og som værktøjsbog til ledelsesarbejdet 
med at lede teams.

Knud Nordentoft

Skoleleder

Søgårdsskolen

Gentofte

3
anmeldelser

fælleS foKuS

Teams
når mennesker lykkes – sammen
Bent Kock Nielsen og Morten Dohrmann Hansen 
i samarbejde med Christina Wex.
LR Business
172 sider, 399 kr.

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

evidensbaseret praksis i arbejdet  
med børn og unge
Terje Ogden
Vejledning & Profession

Pædagogiske linjer 
Uddannelse af den reflekterende prakti-
ker
Tiltag til en ny udformning af undervis-
ning og læring for professionelle
Donald A. Schön
KLIM

Klogt lederskab 
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad
Forlaget Klim

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

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

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

inkluderende specialpædagogik
Procesdidaktik og situeret professiona-
lisme i undervisningen
Lotte Hedegaard-Sørensen
Akademisk Forlag

musisk ledelse
Vejen til et levende arbejdsliv
Jens Skou Olsen
Klim

Bøger til 
anmeldelse
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www.klassetrivsel.dk

ER I PÅ 
FORKANT 
MED 
ELEVERNES 
TRIVSEL?
Med Klassetrivsel.dk får du værktøjet til at

•  gennemføre en UMV, der giver skolens 
lærere, såvel som ledelse, indblik i 
trivsel og relationer på skole-,  klasse- og 
elevniveau

•  få mere tid og større viden i samarbejdet 
med lærere, pædagoger samt forældre om 
trivsel og inklusion

• give den enkelte lærer overblik over trivsel 
 i egen klasse

SKOLEVISIONER · Tel 21 21 90 56 · info@klassetrivsel.dk · www.klassetrivsel.dk

GRATIS 
PRØVE-
PERIODE

Hør nærmere på 
tlf. 21 21 90 56 eller 
info@klassetrivsel.dk

LOGIN MED 
DIT UNI-LOGIN 
ALLEREDE I DAG
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Dafolo har gennem årene udgivet bøger om skolen, der kan 
karakteriseres som indføringer eller opdateringer. Det er ikke 
så tosset i en travl hverdag med mange gøremål.

Titlen ’Den myndige lærer’ kan jo få det til at løbe koldt 
ned af [ad] ryggen på enhver, der en enkelt gang har skulket 
fra skole. Og det er faktisk ærindet i Lars Qvortrups bog.

Luhmanns udgave af systemteorien har et omfang og 
kompleksitet, hvor det ikke umiddelbart er indlysende, at 
teorien kan anvendes eller bruges til at forklare ledelses-
mæssige dispositioner. I bogen peger Lars Qvortrup på ud-
dannelsessystemets udfordring mellem selvstyring eller 
fremmedstyring. 

Lærere og ledere af skoler kan med nogen ret hævde, at 
læring forgår i et psykisk system (Black box), hvor det er 
umuligt at forudse resultatet. En konsekvens heraf er den 
manglende betydning eller relevans af centrale bestemmel-
ser, der rammesætter undervisningen. Ligesom det er mod-
sætningsfyldt, at en voksen har ansvaret for et barns opdra-
gelse til medbestemmelse, demokrati mv. 

Hvis ikke skolen skal være anarki, hvor enhver er sin 
egen lykkes smed, skal undervisningen organiseres – i Luh-
mannsprog er dette at teknologisere undervisningen. Organi-
seringen giver sig udtryk i etableringen af systemer fx klas-
sen eller indskolingen.

Bogens hensigt er at forklare og beskrive, hvordan man 
overskrider denne kløft mellem skolen og eleven – med bo-
gens teoretiske begreber overvinder modsætningen viden-
skabs- og praksisteori. I en ledelsesmæssig sammenhæng 
giver bogen substans til diskussionen af den privatpraktise-
rende virkelighed, samt betoner samfundets ansvar for den 
opvoksende ungdom.

Skolen har pligt til at tilvejebringe rammer, hvor børnene 
kan udvikle sig fagligt og socialt. Myndigheden er det sam-
fundsmæssige ansvar herfor. Skolelederen er den stedlige 
repræsentant. 

Bogen er velargumenteret og let tilgængelig. Prisen er i 
overkanten.

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

Kalundborg

Her en let tilgængelig og dog solid bog om skoleledelsens 
mange opgaver og udfordringer. Den forener på god vis de le-
delsesteorier, som de fleste ledere vil genkende fra deres di-
plomstudium, med praksisnære eksempler og refleksioner 
over, hvad god ledelse er. 

Bogen præsenterer mange teorier og modeller, som er di-
rekte anvendelige for skolens ledelsesteam i forbindelse med 
skoleudvikling, hvorved bogen både bliver en hurtig gennem-
gang af ledelsesklassikerne fra Kierkegaard over Kotter til 
Luhmann og en praktisk handlingsanvisende og -anbefalende 
værktøjsbog.

I bogen henvises bl.a. til undersøgelser af skoleledelse og 
af vilkår for skoleledelse, og et af mine få ankepunkter i for-
hold til denne bog er, at der i den forbindelse henvises til un-
dersøgelser fra 1996 (Mandag Morgen), 2001 (Moos) og 
2005 (Danmarks Skolelederforening og Ledernes Hovedorga-
nisation) m.fl., hvorimod SFI’s rapport om Skoleledelse fra 
2011 og Skolelederforeningens undersøgelse om Det gode 
Skolelederliv fra 2010 ikke er anvendt. 

8-10 år gamle undersøgelser kan være interessante histo-
risk set, men når der findes aktuelle undersøgelser, kan man 
med fordel tage udgangspunkt i disse.

Når dette er sagt, vil jeg stadig varmt anbefale skolens le-
delsesteam at læse og anvende denne bog. Hvert kapitel af-
sluttes med en række refleksionsspørgsmål, og her er oplagte 
temaer til de næste 10 møder i jeres ledelsesteam: Alle læser 
et kapitel som forberedelse til mødet, og sammen diskuterer I 
svarene til de stillede refleksionsspørgsmål. Så er I allerede 
godt i gang med at forandre og udvikle jeres skole.

I ”Ildfast i krydsild” på s. 80 citeres Kierkegaards berømte 
tanker om hjælpekunst: ”At man, naar det i Sandhed skal 
lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først 
og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og 
begynde der”. 

Det er min opfattelse, at dette lykkes for forfatterne i for-
hold til bogens målgruppe, skoleledelser anno 2013. They 
walk the talk!

Dorrit Bamberger

Konsulent

Skolelederforeningen

ProfeSSIoNel 
døMMeKrAfT

den myndige lærer 
Lars Qvortrup
Dafolo Forlag
160 sider, 360 kr.

VærKTøjeT 
I ordeN

ildfast i krydsild
Standhaftig skoleledelse i brændpunktet 
Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen
Forlaget KLIM
148 sider, 199 kr.

Anmeldelse honoreres med 2 flasker vin samt bogen. husk: Skriv kort!
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Hos Alinea ser vi det som en af vores vigtigste 
opgaver at klæde lærerne på til den digitale 
virkelighed.  Vi gør det ved at skabe digitale 
læremidler med fokus på det faglige og didak-
tiske indhold, der støtter læreren i at skabe 
god læring. 

Danmarks største sortiment
Alinea er Danmarks førende undervisnings-
forlag til grundskolen. Med over 500 digitale 
læremidler finder du det største udvalg på 
alinea.dk. Fælles for dem alle er, at de er mål - 
rettede, enkle, fleksible, brugervenlige og 
teknisk velfungerende. 

Kontakt os!
Ring til din lokale konsulent på 3369 4666. 
Hør mere om tilskudsregler, Alineas service, 
og få vejledning om de mange muligheder for 
at sætte digitale læremidler på skoleskemaet.

Klik ind på alinea.dk, og læs mere om 
de digitale læremidler.

Vejen til god læring i en digital verden
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kort nyt

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 konflikthåndtering 
› 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 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef  
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

Ungdomsuddannelserne står over for store ledelsesmæssige og organisatoriske 
forandringer. Vedtagelsen af den ny overenskomst (OK13) betyder, at 
skoleledelsen både skal holde en sund økonomi, mindske frafald samt sikre 
styring af arbejdstiden. Skoleledelse kommer i fremtiden til at handle om at få 
mest kvalitet for pengene, samtidig med at lærerne – den vigtigste ressource – 
også mærker, at forandringen skaber værdi.

Få mere at vide på www.phmetropol.dk/nyskoleledelse  eller kontakt  
institutchef Tue Sanderhage tlf.: 7248 9375

Kompetencegivende
efter- og videreuddannelse

Klar til ny 
overenskomst?

Ny overenskomst kræver nytænkning

40972_NyOverenskomst_annonce_165x120.indd   1 12/08/13   11.37



relationer

team-
samarbejdeengelsk 

fra 
1.klasse

Cooperative
learning

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 flere 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

inkluderende
klasseledelse

personlig 
sparring 
til lærere
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SolSKINSøeN KAlder ...!
attraktiv og udfordrende skolelederstilling på Bornholms største privatskole.

da vores skoleleder gennem de sidste 8 år har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny dynamisk og visio-
nær skoleleder, med tiltrædelse snarest, dog senest d. 1. januar 2014.

Rønne Privatskole er grundlagt i 1888 og er i dag en selvejende institution, med en forældrevalgt bestyrelse, der, 
ligesom forældrekredsen i øvrigt, engagerer sig positivt i skolens liv. 

På skolen, der ligger midt i Rønne, har vores 23 lærere det daglige ansvar for undervisningen af de 324 elever, 
der var indskrevet i skoleåret 2012/ - 13. De fordeler sig på ét spor fra børnehaveklasse til 6. klasse, to spor i 7. 
- 9. klasse og et enkelt spor i vores 10.klasse.

På Rønne Privatskole vægtes et godt solidt skolefagligt fundament for den enkelte elev højt, men bestyrelse, le-
delse og medarbejdere ser dette bedst udviklet i en vekslen mellem boglige og kreative aktiviteter, der således 
begge er i fokus.

Eleverne fra børnehaveklassen til 4. klasse har mulighed for pasning i skolens SFO, der varetages af 5 faste pæ-
dagoger.

Administrativt er skolens drift i gode hænder hos vores sekretær/forretningsfører og kontorassistent.
Rønne Privatskole har en god og sund økonomi, der har klaret sig godt igennem finanskrisen. Således har vi sid-
ste år erhvervet en naboejendom til udvidelse af skolens faglokaler, der står klar til indvielse i det nye skoleår.

Vi søger en skoleleder, der…. 
• har ledelsesmæssig erfaring og/eller – uddannelse.
• evner at bedrive synlig ledelse, både internt og eksternt.
• i tæt samarbejde med skolens forretningsfører og revisor, kan udarbejde og overholde skolens budgetter.
•  tilstræber, at den enkelte medarbejders faglige og kollegiale kompetencer bringes i anvendelse i det fælles-

skab, som skolens daglige virke bygger på.
•  i tæt samarbejde med skolens pædagogiske personale, kan generere idéer og visioner om skoleudvikling.
•  kan profilere skolen, både i lokalsamfundet og i skoleverdenen generelt.  
•  formår, at lede skolen og dens lærere hen imod en konstruktiv implementering af de nye arbejdstidsregler pr. 

1. august 2014.
•  indgår i samarbejde med skolens bestyrelse om den overordnede økonomiske og pædagogiske udvikling af 

Rønne Privatskole.

Vores nye skoleleder vil, afhængigt af tiltrædelsestidspunktet, kunne få en god forretnings-overdragelse med vo-
res afgående leder, der formelt først stopper pr. 1. 1. 2014.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC og med udgangspunkt i løninterval-
let 408.947 – 490.339.

Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen stiles til næstformand i bestyrelsen Jens Mølsted, på enten 
tlf. 30 18 17 35 eller Jens.Moelsted@brk.dk

ansøgning sendes kun pr. mail til bestyrelsesformand Jacob Turman på mail@turman.dk senest 
torsdag d. 5. september.
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www.lundgaard-konsulenterne.dk

SKOLELEDER TIL DAGMARSKOLEN I RINGSTED 
VI SKABER EN NY FORTÆLLING OM EN NY SKOLE

 ■ Yderligere oplysninger hos chefkonsulent for Lundgaard Konsulenterne 
Malene Hansen på tlf. 2339 3317 eller direktør Henrik Harder, Ringsted 
Kommune på tlf. 4177 0211. 

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk 
senest den 2. september 2013 kl. 09.00.

 ■ Er en god skole for dig både glade børn og forældre, en fagligt dygtig skole, der mestrer 
 inklusion og et personale, der bæres af fælles kultur og sikker pædagogisk praksis?

 ■ Er du en erfaren leder, en stærk formidler og et tydeligt kommunikerende menneske? 
 ■ Giver du energi til de lange pædagogiske og ledelsesmæssige træk? 
 ■ Og er du en nærværende personaleleder, der skaber overblik, ro og fremdrift?  

Job- og personprofi l fi ndes på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.ringsted.dk

www.lundgaard-konsulenterne.dk

SKOLECENTERCHEF  GENOPSLAG

RINGSTED KOMMUNE SKABER NY ORGANISATION OMKRING BØRN OG UNGE

 ■ Yderligere oplysninger hos chefkonsulent for Lundgaard Konsulenterne 
Malene Hansen på tlf. 2339 3317 eller direktør Henrik Harder, Ringsted 
Kommune på tlf. 4177 0211.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk 
senest den 2. september 2013 kl. 09.00.

 ■ Er du en engageret chef, der med afsæt i skoleområdet vil bidrage til 
 at føre den nye børne- og ungepolitik og folkeskolereform ud i livet? 

 ■ Har du lyst til at præge vores nye centerstruktur?
 ■ Kan du lede både i dybden og på tværs? 
 ■ Er du fagligt stærk, vedholdende og samtidig dynamisk og visionær? 

Job- og personprofi l fi ndes på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.ringsted.dk
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Daglig leder til Byskovskolen,  
afdeling Benløse 
Byskovskolen består af to skoleafdelinger (Asgård og 
Benløse) og tre SFO-afdelinger (Asgård, Benløse og 
Benløsegården (SFO2). Skolen har 850 elever og knap 200 
ansatte – heraf 65 på afdeling Benløse.
Afdelingerne er placeret i hver sin ende af Benløse 
Idrætsanlæg.
Byskovskolen er en tresporet distriktsskole med en k-klas-
serække (autisme/ADHD) på afdeling Benløse og en cen-
terklasserække for børn med vidtgående tale/sprog/høre 
og/eller bevægehandicap på afdeling Asgård..
Vi tilbyder
•    en stor, spændende og selvstændig skoleledelses-

opgave på afdeling Benløse samt et tæt samarbejde i 
Byskovskolens store ledelsesteam om den samlede sko-
lens fortsatte udvikling. 

•   et samarbejde med et stort personale med meget alsidige 
kompetencer, stort gåpåmod og lyst til udvikling

•   en skole med muligheder, der ikke er færdigudnyttet og 
-fastlagt efter skolesammenlægningen i sommeren 2012.

Vi forventer
•   at du kan påtage dig selvstændigt ledelsesansvar
•   at du indgår i tætte teamsamarbejdsrelationer i vort store  

ledelsesteam
•   at du er god til at skabe relationer i det ”nære” og få ting 

til at ske 
•   at du kan håndtere drifts- og udviklingsperspektiver i en 

kompleks hverdag (folkeskolereform, inklusion, lærerar-
bejdstid,…)

•   at du er til lange seje træk og har erfaring med dem
•   at du er robust, sætter pris på hverdagsudfordringer og 

tager dem med godt humør
•   at du har eller er indstillet på at erhverve ledelseskompe-

tencer på diplomniveau 
Flere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overens-
komst og aftale om Ny løn.
Send din ansøgning på mail til sekretær Tina Fonager,  
tfo@ringsted.dk. 
Du kan kontakte skoleleder Lars Bang Petersen på 
57627500 eller 40637267 og afdelingsleder Leif Dysted 
Jensen 57627453, men er også meget velkommen til Åbent 
hus mandag d. 26. august kl. 16-18 - begyndende med en 
fælles introduktion kl. 16.

Ansøgningsfrist: 29. august kl. 12 
Ansættelsesdato: 1. november/hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler: 18. september
Arbejdsgiver: Byskovskolen
Adresse: Præstevej 19, 4100 Ringsted
Tlf.: 57627450
Email: tfo@ringsted.dk

Vil du vide mere om 
Ringsted Kommune, så klik ind 
på www.ringsted.dk
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xxxxxxxxInspIratIon tIl bedre ledelse
I praksIs

Af Kitt Boel, Stine Clasen,  
Birgitte Kornerup Jørgensen  
og Peter Westenholz
278 kr.

Af Danielle Bjerre Lyndgaard
248 kr.

Af Camilla Raymond
348 kr.

Af Pernille Erichsen  
og Michael Tolstrup
268 kr.

Sigt efter 
motivation

Motivational Interviewing i ledelse

Pernille Erichsen & Michael Tolstrup

Dansk Psykologisk Forlag

Hvordan kan du hjælpe andre til at finde motivation?
Som leder har du en stor del af ansvaret for, i hvor høj grad dine medar-
bejdere er motiverede i det daglige arbejde. Jo mere det lykkes for dig at 
fremme deres motivation, jo mere vil der være grobund for både tilfredse 
medarbejdere og værditilvækst for den virksomhed, du er leder for.

Sigt efter motivation giver et kvalificeret bud på, hvordan du kan løse 
„motivationsudfordringen“ i praksis. Bogen introducerer dig for den inter-
nationalt anerkendte og evidensbaserede metode Motivational Intervie-
wing (MI) i en ledelsesmæssig kontekst og viser, hvordan du med simple 
greb kan styre samtaler i en retning, der fremmer motivation hos dine 
medarbejdere, og hvordan du kan tage hånd om din egen motivation. 

Der arbejdes med tre grundlæggende antagelser:
•	 At der ganske simpelt ikke findes umotiverede mennesker! Som leder 

skal du undersøge, hvad medarbejderen er motiveret til, og ikke om ved-
kommende er motiveret.

•	 At relationen er afgørende for graden af motivation. Uden en god re-
lation til dine medarbejdere har du ingen chance for at fremme deres 
indre motivation.

•	 At tanker og sprog skaber vores handlinger. Det er igennem, hvad vi 
siger, og hvad vi tænker, at vi kan ændre, hvad vi gør.

Sigt efter motivation henvender sig primært til ledere, men konsulenter, 
medarbejdere og andre, der ønsker en konkret og praksisnær metode til 
at fremme motivation på arbejdspladsen, kan også få stor gavn af at læse 
bogen og afprøve nogle af dens værktøjer i praksis. 

Fra bogens forord
„Motivational Interviewing har ikke sit ophav i ledelse eller coaching, men 
andetsteds. Vil du have svar på, hvor dette andetsteds er, og hvordan MI 
tilbyder en ny platform for kommunikation og udvikling i organisationen, 
da har du selv tilvejebragt argumentet for at læse præcis denne bog. Moti-
vationen er din.
 – Professor Vincent F. Hendricks, Københavns Universitet

PERNILLE ERICHSEN er ekspert i Motivational 
Interviewing og medlem af det internationale 
trænernetværk „Motivational Interviewing Net-
work of Trainers“ (MINT). Pernille er konsulent i 
Implement Consulting Group og arbejder her med 
at skabe udvikling, højere grad af ledelsesintegri-
tet og bedre resultater for ledere og deres team. 
Pernille er desuden erfaren underviser og rådgiver 
inden for facilitering og procesdesign. Hun har 
arbejdet med en række private og offentlige virk-
somheder som Finanstilsynet, Nykredit, Region 
Hovedstaden, Aarhus Universitet, Dansk Arkitek-
tur Center og NNIT.

MICHAEL TOLSTRUP er erfaren underviser, 
oplægsholder, rådgiver og samtalepartner inden 
for motivation og forandringsledelse. Han er 
konsulent i Implement Consulting Group, hvor 
han bl.a. arbejder med leder-, konsulent- og pro-
jektlederudvikling. Michael arbejder desuden 
med filosofisk vejledning i organisatoriske og per-
sonlige udviklings- og forandringsprocesser. Han 
har erfaring med både private virksomheder som 
Novo Nordisk, Dong Energy, Danske Bank samt 
ministerier, regioner og kommuner. 

ANDRE BØGER FRA  
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG:

Preben Grønkjær
KEND DIN LEDELSESSTIL
Typologi og det personlige lederskab

Camilla Raymond
ARBEJDSRELATIONER &  
RELATIONSARBEJDE
6 værktøjer til dig der leder mennesker  
i processer

Pernille Hippe Brun & Clarissa Corneliussen
MINDFULNESS I ORGANISATIONER
Vejen til bæredygtighed, handlekraft  
og innovation

Kristian Dahl & Thorkil Molly-Søholm
LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE 
SEKTOR

www.dpf.dk

Pernille Erichsen 
& M

ichael Tolstrup
Sigt efter m

otivation

Af Ole Ditlev Nielsen 
278 kr. 

Af Joachim Rothenborg (red.)
278 kr.

Af Magnus Harald Haslebo  
og Maja Loua Haslebo
198 kr.

Af Carsten Hornstrup og  
Thomas Johansen
398 kr.

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION

nYHed

nYHed

nYHednYHed nYHed
Udkommer  

10.9.

298 kr.

248 kr.

Af Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen

nY serIe

Serien effektiv efteruddannelse handler 
om, hvordan efteruddannelse bliver til en 
lønsom investering for organisationen. 

Bøgerne er blevet til i samarbejde med en 
gruppe af ledelses- og uddannelseseksperter, 
konsulenter og erhvervsledere. De to første bø-
ger i serien har forord af Steen Hildebrandt.

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

læs bøgerne og mød nogle af forfatterne til Gå-Hjem-Møder – se dpf.dk

tilsyn



En drikkevandskøler på skolen får eleverne til at drikke 
mere vand. Det giver aktive, friske elever, der er mere 
motiveret for indlæring. Den bedste start på det nye skoleår. 

Lige nu sælger vi Fontemagna 80 std. 
(80 liter iskoldt vand/timen)  
- den oplagte skolemodel - til en hel særlig pris*

skolestart

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

Besøg os på aqualine.dk 
Facebook eller LinkedIn

HUSK
Vi deltager på 

Skoledernes Årsmøde 
den 24.-25. oktober

2013

 - med rent, frisk, koldt vand 
fra en drikkevandskøler

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

Pris kr. 11.250,-*

SPAR kr. 2.000,-

Plenum bagside 205x230_august 2013.indd   1 09/08/13   15.51

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


