
{ NR.06 OKT. 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      årsmøde        politik         indretning         reform         klumme         robotter     
denne gang

{ NR.06 OKT. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

denne gang

Skolen 
   er min 
 verden

LIA SANDFELD   Sætter klare

 pædagogiske mål. Selvrefl eksion 

giver overskud på elevernes 

læring og skolens bundlinje.

mellemspil
ny hjemmeside

afkobling

FOLKESKOLE
SFO/FRITID
REFORM

TØRSTEGT
VALGFLÆSK



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
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leder

SkarPere ProFil
Det er blevet tydeligere, at vi i stadig fl ere situationer har en klar arbejdsgiverrolle 
i forhold til medarbejdern e. Ledelse og fordeling af arbejdet er nu lagt helt i skole-
ledelsens hånd, ligesom kravet i reformen om, at vi skal meget tættere på den en-
kelte lærers undervisning og resultater, tegner en skarpere arbejdsgiverprofi l. 

Det påvirker relationerne til DLF. Derfor er det glædeligt, at DLF’s kongres i sep-
tember besluttede fl ere væsentlige ændringer, så Skolelederforeningen på centrale 
punkter fi k gennemført en modernisering af vores indbyrdes relation. 

Ledergruppen friholdes nu endeligt for personligt at betale konfl iktkontingent i 
forbindelse med forårets konfl ikt. Og den formelle beskrivelse af vores forening i 
Lærerforeningens vedtægter går ikke længere i detaljer, så vores bevægelsesfrihed 
i realiteten er endnu bedre sikret. Endelig nedsættes vores kontingent til DLF fra 
kr. 213 pr. mdr. til kr. 157 pr. mdr., hvilket er en naturlig konsekvens af, at vi selv 
varetager sagsbehandlingen for vore medlemmer. Det betyder, at Skolelederfor-
eningens økonomi forbedres tilsvarende.

Foreningen bevæger sig ud af det spor, der blev lagt på vores repræsentant-
skabsmøde i 2011, hvor det blev besluttet at arbejde for en frigørelse fra DLF un-
der de gældende juridiske præmisser, så Skolelederforeningen i så mange sam-
menhænge som muligt fremstår som fri, uafhængig og selvstændig. Det blev fulgt 
op af en beslutning på forårets ekstraordinære repræsentantskabsmøde om yderli-
gere at forfølge mulighederne for en organisering alene for ledere.

Som sidste element blev det på DLF’s kongres besluttet, i samarbejde med 
Skolelederforeningen, at gennemføre et analysearbejde med anbefalinger, om den 
nuværende struktur medfører konfl ikter og uhensigtsmæssigheder i forhold til dob-
beltroller og lignende i såvel det centrale som lokale arbejde. Organisatoriske æn-
dringer forelægges kongressen i 2014.

Det har hele tiden ligget fast, at Skolelederforeningen skal arbejde for at øge 
foreningens selvstændighed, men også at vi skal fastholde aftale- og forhandlings-
retten, og at reformer gennemføres ved forhandling og ikke i konfl ikt. Den linje står 
jeg stadig for, selv om den kræver en del tålmodighed, men også i en erkendelse 
af, at der ikke er andre veje at gå for foreningen.

Anders Balle, formand for SkolelederforeningenAnders Balle, formand for Skolelederforeningen

Formanden fortæller på 102 
sek. om den nye lederrolle.
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DRØN PÅ UNDERVISNINGEN

www.Elverdal.dk    -    Tlf.: 35 13 32 22

Ved Skoleledernes Årsmøde udstiller vi 

resultatet af “Drøn på undervisningen”.

Igennem de seneste måneder har 
vi i samarbejde med forskere, eksperter og 
skolelærer bearbejdet mulighederne for at skabe  
en aktivitetsorienteret undervisning i skolernes uderum.  
 
Resultatet af dette arbejde vises på pladsen foran Musikhuset i forbindelse med Skoleledernes 
Årsmøde.

Har du planer om at gennemføre projekter, der inddrager skolens uderum i undervisningssituationen er 

det en god ide at få en uformel dialog med vores lærings- og bevægelseskonsulenter eller en af vores 

arkitekter.

Ønsker du at få inspiration til at skabe en spændende 

undervisning, hvor bevægelse indgår som en aktiv 

del af læringen er udstillingen et besøg værd.

elverdal_plenum_sep_2013_rettet2.indd   1 9/24/2013   10:54:33 AM
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Efter godt 10 år som lærer ville Lia Sandfeld have mere indfl ydelse 

og søgte derfor jobbet som pædagogisk leder på sin egen skole. Hun 

tog undervejs en PD i læsning og skrivning, udviklede Eggeslev-

magle Skoles resursecenter over 3 år og er nu ved siden af et kræ-

vende lederjob i fuld gang med PD nummer to, denne gang i ledelse. 

 D er skal ikke mange 
klik til på skolens 
hjemmeside for at 
blive imponeret 
over den mængde 
koncepter, som Lia 

Sandfeld i sine 3 år som danskvej-
leder udviklede og implementerede 
sammen med sine kollegaer på Eg-
geslevmagle Skole i Skelskør. Kon-
cepterne omfatter både teambuil-
ding, læseskub, bogstav- og lydfor-
løb, matematikløft, regler og kon-
sekvenser, staveforløb, lektiebånd, 
legeagenter, IT-hjælpemidler, ta-
lentudvikling, innovationsforløb, 
 inklusion og mange fl ere. 

Det handler om, at skolens fag-
lige og pædagogiske tiltag ikke byg-
ger på oppustede mavefornemmel-
ser og enkelte læreres tilfældige 
pædagogfordøjelse. Der skal være 
struktur. Og konsekvent evaluering 
efter korte afmålte forløb. Ingen 
svinkeærinder. ”Ingen synsninger”, 
som Lia Sandfeld selv udtrykker 
det, men ”valid dokumentation”. 

Leder på hælene
Da Lia Sandfeld havde taget sin PD 
i læsning og skrivning – som hun 
tog over 3 år uden timereduktion og 
uden betaling for de timer, hun lag-
de i arbejdet – fi k hun ansvar som 
danskvejleder i gruppen af dansk-
lærere. 700 timer det første år, 
900 det næste. Og da lederen kun-
ne se nytten af satsningen fuld tid 
det 3. år. Arbejdet blev undervejs 
bredt ud til andre fag. Det var i den 
periode, at hun udviklede hele vif-
ten af koncepter for det, skolen 
kom til at kalde resursecenteret. Da 
skolen så opslog en stilling som 
pædagogisk leder, var det kun na-
turligt for Lia Sandfeld at lægge bil-

pædagogisk   



peter sørensenpeter sørensen

let ind på stillingen, nu hvor skolen 
meget eksplicit ville satse på fortsat 
pædagogisk udvikling:

”Hvorfor vente længere? Jeg 
skulle skynde mig i gang inden jeg 
blev for gammel. Vil ledere virkelig 
være ledere, eller vil de egentlig 
bare helst være tæt på lærerne? Jeg 
tænkte, at hvis jeg skulle være le-
der, skulle jeg prøve det, før jeg kom 
til at gro alt for fast som lærer”, for-
tæller Lia Sandfeld. Med den aktivi-
tet og det drive, som hun lægger for 
dagen både i arbejdet og i sine pæ-
dagogiske overbygningsuddannelser, 
kan jeg ikke lade være med at spør-
ge, hvad næste skridt i den fremad-
rettede karriere kan være? Hvor er 
hun på vej hen? Hendes svar overra-
sker mig nok lidt:

”På vej hen? Ingen steder! Man 
må tage pædagogisk ledelse i folke-
skolen alvorligt. Det, jeg vil, er pæ-
dagogisk ledelse. Jeg skal ikke bru-
ge min pædagogiske lederstilling 
som springbræt til fremtiden. Jeg 
har ingen ambitioner overhovedet 
lige nu om fx at blive øverste skole-
leder. Jeg har hele tiden fokus på 
skolens kerneydelse, den gode un-
dervisning og udvikling af lærerne. 
Jeg vil godt prøve at være leder for 

ledelse
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blå bog

Lia Sandfeld 

›   Født 6. juni 1978
›   Forældre: Tenna Eversen, 

social- og sundhedshjælper, 
og Ole Eversen, klejnsmed

›   Gift med Søren Sandfeld, 
faglærer på Selandia i 
Slagelse

›   Børn: Mikkel på 11 år og 
Mads på 8 år

›   Folkeskole: 0.-6. kl. på Kir-
keskovsskolen, 7.-9. kl. på 
Eggeslevmagle Skole

›   Handelsstudent fra Sla-
gelse Handelsskole 1997

›   Haslev Seminarium 1997-
2002

›   Lærer ved Eggeslevmagle 
Skole 2002

›   PD i læsning og skrivning 
2012

›   Pædagogisk leder,  
Eggeslevmagle Skole 2013

›   PD i ledelse, forventet 
færdig i 2015

›   Oplægsholder,  resurse-  
center og koncepter, læse-
forståelse, læsevejleder-
funktionen mm.

›   Medlem af Advisory Board i 
digital forandringsledelse

›   Med i DK4: Læsemagasinet;  
Læsning i fagene

at få mulighed for at påvirke en masse 
mennesker. ”Pædagogisk leder” skal 
ikke bare være et ord, det skal virkelig-
gøres. Man skal brænde for lige det. 
Jeg havde selvfølgelig også stor mulig-
hed for at påvirke folk, før jeg blev  
leder for et halvt år siden, men nu be-
høver jeg ikke hele tiden spørge min 
leder. Tingene kan udvikle sig hurtigere 
nu”.

Går benhårdt efter resultater
Uden videre fortsætter hun med sagen, 
og jeg krøller papiret om karriere-

spørgsmål sammen og lader det uset 
dumpe ned i rygsækken: ”Som pæda-
gogisk leder skal jeg fortsætte arbejdet 
med at udvikle resursecenteret, hvor vi 
har samlet alle skolens særlige pæda-
gogiske tiltag. Fx har vi helt afskaffet 
de ellers udbredte 2-lærer-ordninger  
og trukket timerne ind i resursecente-
ret. Her arbejder vi udelukkende i 
10-ugers-forløb, så vi har korte målret-
tede forløb. Alt det, vi gør, vurderes på 
resultaterne. Hvor trykker skoen mest? 
Det, vi sætter i værk, evalueres ben-
hårdt  og så tak for denne gang. Vi gør 
ingenting, uden at vi først har udviklet 
et koncept, så vi bagefter kan måle re-
sultatet. Det betyder også, at vi kan 
sadle om efter 10 uger. Det tvinger os 
til hele tiden at planlægge og tilrette-
lægge efter det, der giver mest mening 
lige nu. Den konstante vurdering gør 
også, at vi hele tiden kommer til at ar-
bejde med ting, som er vigtige”.

 Koncepterne favner bredt og er 
målrettet både resursesvage og -stærke 
elever: ”Skolen skal inkludere alle ele-
ver, både de svage og de dygtige skal 
udvikle sig optimalt.  Vi arbejder med 
både faglige og socialfaglige forløb. 
Trivselsundersøgelser er et væsentligt 
værktøj for os”.

Ingen snik-snak
Der er en grund til, at Lia Sandfeld 
blev leder på lige præcis Eggeslevmag-
le Skole: 

”Jeg ville være HER, jeg er her fra 
området, bor et stenkast herfra. Jeg tog 
selv 7.-9. kl. her, før jeg gik i handels-
skole, og det var her, jeg fik ansættelse 
efter at have gået på Haslev Seminari-
um 1997-2002. I øvrigt havde jeg væ-
ret glad for mine ledere og syntes, at 
det var et team, som jeg kunne arbejde 
sammen med og supplere godt. Jeg sy-
nes, vi brænder for det samme”.

Skal Lia nævne tre vigtige ting for 
en leder, peger hun på faste mål, god 
sparring og det selv at vise vejen, mens 
man er lydhør over for kollegaers signa-
ler:

”Jeg synes, at noget af det vigtigste 
som leder er at sætte mål for hvert sko-
leår. Eksempelvis har vi sat som mål, 
at vi skal forsøge at opnå et karakter-
gennemsnit på 7,2 i folkeskolens af-
gangsprøver. Og vi sætter faste mål for 
vores læsetests. Det er hele tiden i 
baghovedet på mig: Hvordan går det 
med at nå vores målsætninger? Og så 

skal alle mål være helt tydelige for en-
hver af vores lærere.

Lige så vigtigt er det så at under-
støtte lærerne, så målene kan nås. 
Hvor er der brug for hjælp? Hvem kan 
have gavn af sparring? Hvordan kan vi 
sikre, at lærerne konstant reflekterer 
over egen praksis?

Og så skal man selv gå foran, walk 
the talk, og vise det gode eksempel. 
Det kan man kun ved at lytte til lærer-
ne. Det er ikke bare mig, der skal finde 
løsningerne, lærerne kan ofte selv finde 
vejen med sparring. Kun enkelte gange 
er det nødvendigt at sige direkte: Det 
er det her, vi skal”.

Hun filosoferer lidt videre over det 
med at lytte:

Hvis jeg skal overbevise andre om, at 
noget bestemt er en rigtig god ide, så 
må jeg tage det alvorligt, hvis det ikke 
rigtig lykkes mig, for det kunne være en 
indikation på, at min ide måske allige-
vel ikke var så god, som jeg selv et øje-
blik syntes. Derfor skal jeg være god til 
at lytte. Jeg skal bringe de refleksioner 
frem, som kvalificerer målet. Beslutnin-
ger skal helst tages efter den gode dia-
log. Det sikrer også, at alle har ejerskab 
efterfølgende. Omvendt skal vi ikke 
snakke i 800 år om ingenting”. 

Uddannelse i overhalingsbanen
Selv om det er hårdt, og der går mange 
timer i weekender og ferier med den 
nye uddannelse, hun er i gang med – 
PD’en i ledelse – så ved hun, at det 
nytter:

”Jeg var 3 år om den første PD, 
denne gang har jeg planer om at gøre 
det på 2½ år. Og jeg kan mærke, at 
det skærper min analytiske tilgang til 
problemstillingerne. Jeg er blevet langt 
bedre til at reflektere. Da jeg opbygge-
de resursecenteret, var jeg mindre 
åben over for, hvordan man også kunne 
have gjort det. Jeg indrømmer, at jeg 
måske nogle gange var lidt for hurtig, 
jeg fik ikke stoppet op for at se endnu 
flere perspektiver. Men jeg synes, at jeg 
bliver bedre til det. Det er i hvert fald 
det, jeg bestræber mig på. Fx er jeg 
blevet bedre til at sætte ord på ”den 
tavse viden”, altså hvorfor virker det? 
Vi har mange velfungerende klasser, 
men hvorfor egentlig? Måske siger læ-
reren: Jamen, jeg gør jo bare  Nej, du 
gør ikke bare. Du lægger lige en rolig 
hånd på skulderen af en elev, eller du 
viser lige bogen på den helt rigtige 

pædagogisk   
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måde. Hvis vi ikke skal famle i blinde, 
skal vi sætte ord på mere af ”den tavse 
viden”. Jeg synes ikke, at jeg er god 
nok til det endnu, men jeg arbejder på 
det. Vi skal bare blive så dygtige som 
overhovedet muligt. Vi vil have endnu 
bedre faglige resultater. Det nytter 
sjældent at skyde skylden over på bør-
nene. Så er det langt bedre at sige: Jo, 
det kan godt være, at der er meget, der 
er børnenes skyld, men vi har altså de 
børn, vi har, så hvad kan vi gøre for at 
ændre vores egen praksis for at få bed-
re resultater?”.

Lille spejl på væggen
En måde, man kan bringe ”tavs viden” i 
spil på, er at lave et nøjagtigt ”spejl” af 
undervisningen, så lærerne kommer til 
at reflektere over deres egen praksis. En 
del af det foregår som aktionslæring, 
som Lia selv har udarbejdet et koncept 
for. I praksis foregår det ved, at Lia afta-
ler med en lærer, at hun skal komme 
ind i klassen og skrive alle sine observa-
tioner ned gennem timen:

”Det er fantastisk spændende at 
være helt tæt på lærerne i deres prak-
sis. Lærerens reaktion kan være: Gud, 

var det virkelig det, jeg gjorde. Og det 
kan være både positivt og selvkritisk. 
Nogle gange gør det ondt. Nogle gange 
ændrer det væsentligt en lærers selvop-
fattelse. Det kan være nødvendigt at 
nedbryde ens forfængelighed og blive 
åben over for, at ting faktisk kan gøres 
anderledes. Helt lavpraktisk kan det 
dreje sig om, hvordan en lærer kommer 
ind i klasserummet. Måske skal hun 
komme i god tid, give high-five til bør-
nene, lige skrive på tavlen: Det gør vi i 
denne time! Måske er det enkle foran-
dringer, der skaber mere ro og giver en 
bedre klasserumsledelse. ”Spejlet” kan 
både handle om det fagfaglige og det 
pædagogiske”.

Vi har gjort noget særligt ud af at 
lave et ”spejl-forløb” for nye lærere. 
Bagefter giver de udtryk for, at de på 
den måde kommer hurtigere ind i un-
dervisningen end unge kollegaer på an-
dre skoler, som de kender. Især nyud-
dannede har brug for at komme hurtigt 
på plads. Det er meget ressourcekræ-
vende for en skole at skifte for mange 
medarbejdere ud, så jeg tror også, det 
kan betale sig økonomisk at give dem 
en god start”.

Flyv lavt i dalstrøgene
Jeg spørger hende, om det ikke også 
kan føles skræmmende at gå ind i le-
delsen på en skole, hvor alle i forvejen 
kender en?

”Jeg har set det som en kæmpe for-
del, at jeg kender tingene så godt, så 
nej, det har ikke været skræmmende at 
blive leder.  Hvis der er noget, der kan 
virke skræmmende, så er det det med 
at komme så tæt på den enkelte med-
arbejder, så man kan blive i tvivl: Hvad 
nu hvis jeg ikke hjælper dem godt nok? 
Omvendt kan jeg virkelig være med til 
at rykke nogle. Så det er både spæn-
dende og skræmmende. Jeg er dog ikke 
blind for, at der også er omkostninger 
forbundet med at blive leder. Før kun-
ne jeg have en tendens til at sætte mig 
med den samme gruppe på lærerværel-
set. Nu skal jeg tale med alle uden at 
komme for tæt på nogen. Før havde jeg 
mange tætte kollegaer, det kan jeg ikke 
have på samme måde.

Jeg har også gjort meget ud af ikke 
at lave for store brølere her de første må-
neder. Jeg har tænkt meget over, hvornår 
jeg skulle markere mig, og hvornår jeg 
bare skulle trække mig. Jeg har meget 

»Hvad jeg vil med mit liv? Være her altid. Skolen 
er mit liv. Og på vej hen? Ingen steder! Man må 
tage pædagogisk ledelse i folkeskolen alvorligt. 
Det, jeg vil, er pædagogisk ledelse..«
{ Lia Sandfeld, Pædagogisk leder Eggeslevmagle Skole }

ledelse
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fakta

Koncepter til forløb, 
der skaber læring og 
faglig fremgang:

›  Teambuilding
›  Læseskub
›  Matematik holddeling
›  God skoledag
›  Bogstav- og lydforløb
›  Matematikløft
›  Mellem venner
›  regler og konsekvenser
›  Staveforløb
›  Gode relationer
›  Læseløft
›  Læsevenner 1.-3. kl.
›  Aktionslæring
›   Færdighedsregning i 

overbygningen
›  Læseforløb i 6. kl.
›  Lektiebånd
›  Legeagenter
›  Skolepatrulje
›  IT-hjælpemidler
›  unge venner

Hertil koncepter for:
›  Talentudvikling
›  Inklusion
›  Bekymrende fravær

bevidst forsøgt at undgå konfl iktområ-
der her i begyndelsen, for kollegaerne 
skal vænne sig til at se mig i en ny rol-
le. Faktisk har jeg holdt lidt mere igen 
med mange ting, end før jeg blev leder. 
Men det har været et meget bevidst 
valg”.

Med Lia Sandfelds fokus på resulta-
ter er det ikke så mærkeligt, at hun 
bl.a. er optaget af John Hattie for ti-
den. Han forsøger netop at opstille ef-
fektudregninger af forskellige former 
for pædagogisk praksis. Differentiering 
tænkt i taksonomiske niveauer virker 
derimod godt. Lia peger især på ”feed-
back” som en effektiv strategi, hvis 
den bruges rigtigt: ”Vi skal simpelthen 
lære at koble læring og feedback meget 
bedre. Jeg har derfor holdt oplæg for 
lærerne med fokus på læring og feed-
back. Her har vi bl.a. arbejdet med re-
fl eksionsniveauer og brug af feedback-
modellen i undervisningen”. 

”Når vi laver en afl everingsopgave 
til eleverne i dansk, er den bygget op 
over feedbackmodellen ”feed up, feed-
back og feed forward”. På den måde 
laver vi et stillads om opgaverne, der 
er med til at sikre, at eleverne får den 
nødvendige feedback. Det vi kalder 
”lærertydelighed” har eksempelvis 
også stor effekt, så det har også været 
et fokusområde. Det betyder, at vi på 
klasseteammøder, fagudvalgsmøder 
og afdelingsmøder har fokus på både 
feedback, lærertydelighed og læring. 
Det handler jo ikke om at hoppe med 
på alt, hvad der er hipt, men om at ud-
vælge lige netop det, der passer til den 
enkelte skole, og så til gengæld gå i 
dybden og understøtte, at det bliver en 
del af skolens kultur”.

Ligeså fremadstræbende Lia er med 
sin skole og sit pædagogiske lederjob, 
ligeså meget hjemmefødning er hun. 
Det kan ikke overraske læserne, at det 
er her i Skælskør, hun hører hjemme:

”Hvad jeg vil med mit liv? Jeg vil 
være her altid. Skolen er mit liv. I for-
bindelse med min handelsskoleeksa-
men skulle jeg have været i Tyskland i 
praktik, men da jeg så skulle af sted, 
turde jeg alligevel ikke. Det lå ellers i 
kortene, at jeg skulle have uddannet 
mig til jurist. Men da jeg så ikke ville 
til udlandet, spurgte min mor mig, 
hvad jeg så ville? Være lærer, slyngede 
jeg ud og tog til Haslev på seminariet”. 

”På en måde var det det helt ”gale 
sted” for mig. Der var alt for meget løs 
snak om dannelse. Jeg ville meget hel-
lere have fokus på noget mere konkret: 
Hvordan kan man lære børn at læse. 
Men jeg gennemførte. Og nu er det her, 
jeg er, og det er her, jeg vil være.  Det 
kan godt være, det lyder superkedeligt, 
men det er sådan, jeg har det. Egge-
slevmagle Skole skal være den bedste 
skole i verden.  Mine egne børn går her 
også. Som regel synes de vist, at det er 
rart at have mor i nærheden, men jeg 
ved da også godt, at de nogle gange 
synes, at det er irriterende, og at mor 
ved for meget. Jeg kompenserer lidt 
ved at lade min mand tage skole-hjem-
samtalerne”.

Off-pist 
Ferierne bliv er heller ikke så lange for 
Lia og hendes familie, for der er altid 
noget, der skal læses og opgaver, der 
skal skrives. Men hun vil ikke undvære 
det teoretiske arbejde ved siden af det 
krævende lederjob. Hun får dog læst 
nogle krimier i sin sommerferie, allige-
vel har de ikke gjort så stort et indtryk, 
at hun lige kan komme på, hvilke det 
var, hun læste sidst. Hun koncentrerer 
sig vist bedst, når resultatet er målbart: 

”Jeg er superfl ittig. Faktisk vil jeg 
kun have 12-taller, og jeg bliver skuf-
fet, når jeg ikke får det”.

Tidligere spillede hun meget fod-
bold, nu bliver det kun til lidt inden-

»Beslutninger skal helst tages efter den gode 
dialog. Det sikrer også, at alle har ejerskab 
efterfølgende. Omvendt skal vi ikke snakke 
800 år om ingenting.«
{ Lia Sandfeld, Pædagogisk leder Eggeslevmagle Skole }

dørs. Men hun går lange ture med sin 
hund, og hun elsker at shoppe. Så rip-
per hun Næstved for tøj og sko og ta-
sker. Gad vide, om hun nogensinde har 
bedt sin mand evaluere hendes shop-
peture? 

pædagogisk   
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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: 

Ring 7199 1008 eller 
tjek vores website:  

www.DJEEO.dk

Find os på

facebook
Ring 7199 1008 eller 

www.DJEEO.dk

Find os på

facebook

››› DJEEO nu som app...
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mellemspil

»Ideologi er noget bras«
{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }

 På landsplan  er den 
samlede linjefags-
dækning på tværs af 
alle fag og klasser 73 
%, og på kommune-
niveau svinger dæk-
ningsgraden fra 43 % 
til 85 %, viser ny op-
gørelse af UVM.

Vægtet med de vej-
ledende timetal og på 
tværs af alle fag og 
klasser betyder det, at 
80 % af eleverne i dag 
undervises af en linje-
fagslærer. Og det er pt. 
tilfredsstillende, mener 
Skolelederforeningens 
næstformand Claus 
Hjortdal, selv om målet 
selvfølgelig er 100 %.

Linjefagsdækningen 
er generelt set større i 
udskolingen end i ind-
skolingen og på mel-
lemtrinnene. De bedst 
dækkede fag er fysik/
kemi, fransk, tysk, dansk 
og musik, mens de dår-
ligst dækkede fag er 
kristendomskundskab, 
natur/teknik, historie, 
samfundsfag og billed-
kunst.

Kilde: UNI-C

Socialdemokraternes overborgmester Frank Jen-
sen i København har åbnet kommunalvalget med 
en række løfter om bedre og fagligt stærke sko-
ler, samtidig med at der skal stilles meget kon-
tante krav til skolelederne.

I store dele af medierne er det udlagt som, at 
skoleledere, der ikke lever op til at nå målene, 
skal fyres, og Skolelederforeningens formand An-
ders Balle har peget på, at det frem for at hænge 
en fyringstrussel over folk snarere handler at un-
derstøtte og kompetenceudvikle skolelederne i 
deres arbejde med at få skolereformen m.m. im-
plementeret. 

Det har så siden fået overborgmesteren til at 
sige, at udspillet ikke skulle opfattes så bastant. 
Men måske er det et varsel om, hvad der er på 
vej. Måske handler det bare om at komme i me-
dierne, når valgkampen er i gang. 

Læs i øvrigt mere om kommunalvalget på s. 41

Så meget faldt det 
offentlige forbrug 
i andet kvartal 
2013 som følge af 
lærerlockouten og 
sparet løn. Sjovt nok 
trækker det så også 
væksten i BNP ned – 
med 0,25 %. 

Mens børnetallet falder på landsplan frem mod 2020, vil det stige i om-
kring hver ottende kommune. Det viser befolkningsfremskrivningstal fra 
Danmarks Statistik. 

I år er antallet af børn fra 0 til 9 år på 642.464. Danmarks Statistik forven-
ter, at tallet vil være faldet til 604.732 om syv år. 

Men i 13 kommuner vil udviklingen gå modsat. Det gælder storbyerne 
København og Aarhus samt en række kommuner i hovedstadsregionen.

Kilde: Børn & Unge

På 
lin-
je

Børnet     l

Trusler?

0,9 %
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Indbakken: Helhedsskolen. 
Hvordan og hvorledes?

Fra: Thomas JensenDato: Oktober 15, 2013 6:29:54 PM GMT+02:00

Til: Søren Kaspersen !!

Læs, hvordan MPA 2014 kan løfte din ledelse til 
et helt nyt niveau, på MPA2014.dk

Ny offeNtlig virkelighed

cbs MPA – videN, der skAber værdi

Internationalt top-akkrediteret. Den eneste i Danmark

At implementere ikke afprøvede skolereformer hurtigt og sørge for, at de fungerer efter hen-
sigten, kræver nye løsninger – og nye måder at finde dem på. Derfor introducerer CBS MPA 2014.
Den første MPA-uddannelse i Danmark, som tager afsæt i den nye offentlige virkelighed. Uddan-
nelsen er Triple Crown akkrediteret og kåret til den 5. bedste MPA-uddannelse i Europa. MPA 2014 
vil gøre dig i stand til at skabe det ledelsesrum, hvor du effektivt kan håndtere dine udfordringer. 
Det betyder maksimal strategisk handlekraft for dig – og maksimal merværdi for samfundet. 



                      

offentlig 
ledelse

Masterfag for 
skoleledere
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbyder helt nye 

masterfag, som er målrettet skoleledere og ledere med ansvar 

for pædagogisk udvikling i folkeskolen:

❚     Strategisk pædagogisk lederskab i skolen  

starter i januar 2014.

❚     Ledelse ved fronten – skoleledelse i praksis  

foregår i foråret 2014.

❚     Vidensbaseret skoleledelse  

udbydes i efteråret 2014.

❚   Ansøgningsfristen er 1. november.

❚   Kontakt os på tlf. 65 50 43 20  

eller e-mail: masteroffentligledelse@sam.sdu.dk

 

Læs mere på ➜ sdu.dk/masteroffentligledelse

F o r s k n i n g s b a s e r e t  e F t e r u d d a n n e l s e

M A S T E R  i

e F t e r u d d a n n e l s e

Vi ses på stand A-102 til  

Skolelederforeningens Årsmøde 

➜  Aarhus d. 24.-25. oktober
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{ tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }   ledelse

 
med 

hj   rte og 
hj    rne 

Moderne ledelse kræver både hjerte og hjerne. Igen har vi tre 
skoleledere på banen. Denne gang fortæller de blandt andet om balancen 
mellem arbejde og fritid, hvad de gør, når de skal slappe af, samt hvorfor 

der hænger lige netop det billede på væggen på kontoret.

{ LEDELSE  }
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havblå og ...

Sådan slapper jeg bedst af
Mentalt slapper jeg bedst af, når jeg er 
fysisk aktiv. Jeg har klatret rigtig meget 
de seneste 13-14 år. Det kræver, at man 
skal koncentrere sig 100 procent om 
selve aktiviteten. Når kroppen og hjer-
nen er i gang på samme tid, lukker man 
alt andet ude, fordi man skal være så 
meget på for ikke at falde ned. Fuld 
koncentration samtidig med, at du pres-
ser dig selv til det yderste. Det er noget 
helt andet end det, jeg gør til hverdag 
på kontoret eller i relation med eleverne, 
når jeg har undervisning.

Der er nogen, der kalder klatring fy-
sisk skak, fordi man hele tiden skal tæn-
ke sig om før næste træk. Det er de små 
marginaler, der er afgørende. Om hæle-
ne vender den ene eller den anden vej, 
eller hvor meget pres man lægger på den 
ene hånd i forhold til den anden.

De sidste to år har jeg kørt mountain-
bike, fordi jeg nemmere kan få det til at 
passe ind i familielivet med to små 
børn. Jeg har lidt den samme oplevelse 
ved cykling. Når du er derude på i sko-
ven på vej op ad en stejl bakke, skal du 
også være 100 procent koncentreret. 
Samtidig med, at det er yderst fysisk 
hårdt, skal man holde øje med, hvor 
man kører. Man kan ligge udmattet på 
toppen af en bakke og så opdage natu-
ren rundt om en. Det er stort.

Tidligere klatrede jeg mindst én gang 
om ugen, men det seneste år eller to har 
det snarere været én gang hver 14. dag. 
Faktisk har jeg abstinenser. Før jeg fik 
familie, klatrede jeg fem gange om ugen 
og deltog i mange konkurrencer. 

Jeg ville sagtens kunne tage ud og 
klatre i morgen. For 80 procent af spor-
ten er teknik, selv om der også er meget 
styrke og udholdenhed. Derfor skal jeg 

VIcESKOLELEDEr, NøVLING SKOLE, AALBOrG KOMMuNE, 36 år.

Viceskoleleder på Nøvling Skole siden 2009. 27 medarbejdere

 (10 lærere og 10 pædagoger) og 125 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, og SFO-leder 

(I Aalborg Kommune kaldet DuS-Fællesleder).

Gift, to børn på tre og seks år

{ ruNE TrÆHOLT  }
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også passe på, når jeg holder pause. 
Jeg får nemmere en skade, fordi jeg 
rent teknisk kan klatre mere, end jeg 
har styrke til. 

Først og fremmest skal det være 
sjovt. Jeg er ikke så ambitiøs, at jeg 
skal være den bedste, det er mest mig 
selv, jeg dyster imod. 

Jeg har også lidt projekter derhjem-
me med at skabe noget nyt i haven, 
lægge fliser, konstruere højbede osv. 
Skabelseselementet giver også noget 
balance - mest af alt mentalt.

Sådan får jeg balance  
mellem arbejde og fritid
I skoleledelsen er vi rigtig gode til at 
give plads til hinanden. Alle har jo for-
skellige behov, når det gælder at gå 
hjem tidligere en dag eller hvis noget 
presser privatfronten. I en periode har 
en leder haft orlov på grund af en syg 
datter, og det skal der være plads til. 
Min skoleleder er god til støtte op om 
det. Vi forsøger som ledelsesteam at 
give det videre, så det smitter af hele 
vejen ned til medarbejderne. Hvis en 
medarbejder har behov for at tage med 
sin mand på hospitalet, som har hjerte-
problemer, skal hun selvfølgelig det 
uden at skulle tænke på det formelle. 
Det handler om, at det skal give me-
ning at være her for os alle sammen. 

Som leder har jeg ingen øvre ar-
bejdstid, så jeg skal være i stand til  
at mærke, hvornår nok er nok. En af 
mine daglige opgaver er for eksempel 
vikardækningen. Indimellem kan der 
virkelig være pres på, når både min 
kone og jeg og vores to børn skal ud  
af døren om morgenen, og jeg skal nå 
at organisere vikarer. Et par sygemel-
dinger for meget om morgenen kan 
godt få pulsen til at stige, selv om det 
som regel løser sig. Heldigvis er jeg 
ret god til at manøvrere i kaotiske til-
stande, tror jeg.

Det betyder min påklædning  
på jobbet for mig
Jeg er ikke en skjorte/slips ”kind of 
guy”. Før jeg blev skoleleder, tænkte 
jeg på, at man som leder skullet være 
mere formelt klædt end som lærer. Jeg 
kan stadig huske, hvilken skjorte jeg 
havde på til min ansættelsessamtale. 
Men påklædningen er meget afslappet 
her på skolen. 

Min forventning om, at jeg som skole-
leder skulle skifte garderoben, er ikke 
blevet indfriet. Jeg var vist lidt en anel-
se pænere i tøjet i begyndelsen. Nu går 
jeg i mere afslappet tøj. Lige nu er jeg 
iført cowboybukser, t-shirt og tennis-
sko, det passede til vejret. Generelt 
overraskede det mig, at påklædningen 

ikke var særlig formel hos skolelederne, 
når vi holdt områdemøder. 

Som ny skoleleder kan der være en 
vis usikkerhed, så jeg tænker, at man 
via tøjet kan udstråle mere autoritet.

Det har jeg på væggene på  
mit kontor og hvorfor
På den ene væg har jeg to malerier, 
som jeg selv har malet. Dem, der hang 
her, da jeg flyttede ind på kontoret, var 
lidt triste. Jeg malede nogen mere far-
verige, som passede bedre til mig og 
kontoret. Det er havblå og solgule bag-
grunde med stregtegninger, som kunne 
ligne børnetegninger af et barn og en 
voksen. Måske skal de vise noget med 
relationer. 

På den anden væg er en relativ stor 
opslagstavle. En blanding af ting, som 
er relevante som skemaer, skolens kon-
torplan og telefonnumre samt forskel-
lige minder. Blandt andet et klassebille-
de af min første klasse som klasselærer. 
Og et banner på ½ gange ½ meter, hvor 
der står Dauerkraft, der blev brugt i en 
LEGO Mindstorm-konkurrence. I min 
tidligere lærergerning havde jeg elever 
med til konkurrencer i både Atlanta og 
Tokyo. Jeg har også et stort vinduespar-
ti med livebilleder med børnene i skole-
gården. Det er det, jeg kigger lige ud 
på, når jeg sidder ved mit skrivebord. 
Hullet ud er det vigtigste, fordi det er 
dejligt at se livet og glade børn, der le-
ger. 

De seneste to gange jeg var til en 
kulturel begivenhed, var det…
For nylig var jeg en søndag formiddag 
ude og se på et 24 timers mountainbi-
ke-cykelløb i Rold Skov. Det synes jeg 
selv, man kunne kalde en kulturbegi-
venhed i en eller anden forstand. Og så 
har jeg været til koncert med Dissing, 
Dissing og Las, hvor de spillede Bob 
Dylan-numre i Støvring Kirke sammen 
med en organist. Jeg har tidligere væ-
ret til koncert med Povl Dissing og 
hans sønner, og synes, det lød fanta-
stisk – især når de spillede Bob Dylan-
numre – og tænkte, det måtte jeg ople-
ve. Jeg var alene af sted sammen med 
en flok, der slet ikke er mit aldersseg-
ment. Publikum var nok tættere på min 
forældres alder end på min. 
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farver og ...



Sådan slapper jeg bedst af
Jeg slapper bedst af på hjemmefron-
ten sammen med familie og gode ven-
ner. Begge er gode til at holde mig fast 
i, hvad der er vigtigt i livet, at der er 
andet på spil end job og skoleledelse. 
Uden dem som anker, ville jeg have 
svært ved det. Det er grundlaget for, at 
jeg kan få dette skolelederprojekt til at 
virke. De holder mig fast i de værdier, 
vi som familie har fået sat sammen, og 
at det kræver, at jeg ikke kun er men-
talt, men også fysisk til stede. 

Derudover spiller jeg selv musik, og 
der trækker jeg i den grad stikket ud. 
Jeg spiller bas og synger i et kopiband, 
Ariva, der spiller dansevenlig pop/rock. 
Vi er syv i bandet, tre par plus en, min 
mand og jeg samt gode venner. Det 
slapper jeg enormt meget af ved. Vi 
øver regelmæssigt, og en gang imellem 
er vi ude at spille. Det er skønt sel-
skab. Det handler slet ikke om fagfor-
deling, eller hvad det politiske niveau 
vil med os. Det handler om noget helt 
andet, og det er rigtig godt og sundt. 
Det lader jeg også i den grad op ved. 

Sådan får jeg balance  
mellem arbejde og fritid
Igen handler det om at have andet i 
mit liv end skole. Jeg er ikke god til at 
sætte mig hjem med hænderne i skø-
det. Jeg nyder at være i gang med ting. 
Selv om jeg godt kan lide det, er det 
sjældent, at jeg slapper af med en god 
bog. Det, der skaber balancen, er fami-
lien, venner og musikken. Jeg er ikke 
den bedste til balancen, men jeg tror 
heller ikke, jeg er dårligere til det, end 
de fleste skoleledere i det her land. 

Man bliver ikke nødvendigvis en 
bedre skoleleder af kun at gå op i sit 
arbejde. Der skal også andre perspek-
tiver til, og du skal have dig selv med 
hele vejen. 

Hvis du som skoleleder viser, at 
balancen er vigtig, smitter det af på 
personalet.

Det betyder min påklædning  
på jobbet for mig
Der er masser af signalværdi i påklæd-
ning, også uden at der går uniform i 
det. Jeg overvejer bestemt, hvilken 
scene, jeg indgår i, når jeg vælger mit 
tøj. Hvad er på spil? Er det et oplæg 
for en forældregruppe eller er det vores 
Løvspringstur, hvor hele skolen, lære-
re, pædagoger og elever, går sammen 
til Himmelbjerget. I den forbindelse 
tager jeg ikke af sted på de høje hæle. 
Ikke kun, fordi det er upraktisk, men 
også fordi jeg ønsker at være ordentlig 
med i det, jeg nu er en del af. 

I mere formelle sammenhæng af-
spejles det også i min påklædning. 
Jeg går ikke specielt fint klædt, men 
det handler om at sende de signaler, 
man også kan stå inde for, og at være 
tro mod det. Det skal passe ind i den 
sammenhæng, jeg indgår i. 

Det har jeg på væggene på  
mit kontor og hvorfor
Jeg har været skoleleder her siden 1. 
august 2012 og har arvet et dejligt 
indrettet kontor. Ud over at jeg har 
ryddet op i nogle reoler, har jeg bibe-
holdt det, som det var. Vi har arbejdet 
med vores ledelsesstruktur, og der 
kan komme ændringer i kontorplace-
ringer inden for overskuelig fremtid. 
Så jeg venter med større ændringer.  
På væggen er der blandt andet nogle 
farverige elevproduktioner, som man 
bliver glad af at se på. Det er en col-
lage med fugle – 12 styk sat op på en 
stor opslagstavle. Desuden to abstrak-
te malerier i gullige og brændte farver 
og med en utydelig signatur. 

De seneste to gange jeg var til en 
kulturel begivenhed, var det…  
Jeg var senest til en friluftskoncert i 
Silkeborg ”Nye hede rytmer”. En mini-
festival, hvor jeg hørte Marie Key, Blue 
Van og TV2. Jeg kunne bedst lide TV2. 
Derudover har jeg været til en fremra-
gende koncert med Mads Langer. I det 
hele taget elsker jeg at gå ud og høre 
musik – og især denne genre.

fugle

SKOLELEDEr, MøLLESKOLEN, ry, 45 år.

Skoleleder på Mølleskolen siden august 2012, tidligere skoleleder på Ikast Nordre Skole siden 2007. 

110 medarbejdere (76 lærere) og 980 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, to afdelingsledere samt SFO-leder og klubleder.

Gift, to børn på 16 og 19 år.

{ KArINA cOrNELIuSEN  }

»Man bliver ikke nødvendigvis en bedre skole-  
leder af kun at gå op i sit arbejde. Der skal  
også andre perspektiver til, og du skal have  
dig selv med hele vejen. «
{ Karina Corneliusen, Skoleleder, Ry }
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flaskepost med ...

Sådan slapper jeg bedst af
Når vejret er godt om sommeren, sæt-
ter jeg mig ud i haven og læser en avis 
eller bog, når jeg kommer hjem. Jeg 
slapper af ved at være hjemme og være 
sammen med familie og venner. Også 
når jeg løber, laver mad eller gør rent, 
slapper jeg af. Det lyder måske lidt 
mærkeligt, men det kan man godt slap-
pe af ved. Optimal afslapning er selv-
følgelig ferie, fordi hverdagen kommer 
så langt væk.

AFDELINGSLEDEr FOr SPEcIALKLASSErNE, VOrrEVANGSKOLEN, AArHuS, 40 år.

Afdelingsleder siden august 2012. 

100 medarbejdere (50 lærere) og 550 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, administrativ 

leder, afdelingsleder for specialklasserne samt SFO-leder.

ugift, ingen børn.

{ METTE NIELSEN  }
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ko og bjerg

Det betyder min påklædning  
på jobbet for mig
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at min 
påklædning ikke betyder noget, for det 
gør den selvfølgelig. Jeg tænker på, 
hvad jeg har på, og gør måske mere ud 
af det, når jeg skal til møde med nogen 
udefra. Efter jeg blev afdelingsleder, 
har jeg ændret min stil lidt. Jeg tænker 
mere på, at jeg skal repræsentere sko-
len. Du kan ikke se så afslappet ud, 
som du måske gjorde som lærer. Jeg er 
ikke helt så praktisk klædt på som tid-
ligere. På den måde tænker jeg på, 
hvad jeg har på. Jeg er nok den klassi-
ske type. Kan godt lide at gå i sort og i 
skjorter, en gang imellem trækker jeg 
også i en blazer. 

Det har jeg på væggene på  
mit kontor og hvorfor
Da jeg skulle indrette mit kontor i 
august, var jeg nede i skolens arkiv for 
at se, hvad det kunne byde på. Jeg ud-

valgte to kridttegninger og nogle lito-
grafier, fordi de fortæller en historie. To 
flaskeposter sejler rundt på havet, i den 
ene er der en ko, i den anden et bjerg. 
De appellerer til fantasien. Jeg har 
også et kæmpestort abstrakt maleri på 
ca. 170 gange 170 cm med jordfarver, 
primært varm gul, grå og brun, som en 
tidligere kollega har lavet. De flotte far-
ver giver kontoret en god atmosfære. 
Og man bliver glad af at kigge på det. 
Mange kommer ind og siger, hvor er 
her hyggeligt. 

De seneste to gange jeg var til en 
kulturel begivenhed, var det…  
Senest var jeg til teaterstykket ”Farlige 
forbindelser” på Aarhus Teater. Jeg ser 
ofte de teaterforestillinger i Aarhus, 
som taler til mig. Derudover kan jeg 
godt klassisk musik og har også for ny-
lig været til en klassisk koncert i Gelle-
rup Kirke. Jeg synger selv sopran i et 
kammerkor – og har altid sunget. 

Sådan får jeg balance mellem  
arbejde og fritid
Jeg forsøger at være så effektiv, som 
jeg nu kan, når jeg er på arbejdet. Så 
har jeg mindre, når jeg kommer hjem. 
Jeg har en regel om, at når jeg kom-
mer hjem, så tjekker jeg kun skolens 
interne mail. Jeg har to mailbokse, 
den interne på skolen og den udadret-
tede i kommunen. Det er kun den in-
terne, jeg tjekker op på derhjemme i 
forhold til medarbejderne. Det lykke-
des for det meste ikke at åbne den an-
den. Jeg har ikke installeret Outlook 
på min smartphone, men jeg overve-
jer, om jeg skal have det. I øjeblikket 
skal jeg bruge NemID for at tjekke 
min mailboks hjemme, så det er ikke 
så tilgængeligt, og derfor er det nem-
mere at lade være. Men hvis jeg får 
det installeret på en iPad, kan jeg net-
op komme til at arbejde hele tiden.

Det er en balancegang. I weekender 
tjekker jeg hverken intra eller mails før 
søndag aften. Jeg prøver at holde week-
enden fri, men selvfølgelig er vi presse-
de nogle gange, ligesom der kan være 
så meget skriftligt arbejde, at det er 
nødvendigt at tage det med hjem. Jeg 
føler, at jeg kan finde ud af at have en 
balance. Det har altid været vigtigt for 
mig at have fritidsinteresser, og jeg gi-
der ikke bare arbejde. Sådan skal mit 
liv ikke være. Der skal også være plads 
til socialt selskab osv. En god mentali-
tet her på skolen betyder, vi ikke arbej-
der os ihjel. Vi støtter hinanden. Skole-
lederen lægger også stilen på stedet, 
og det er den, vi følger. 

Det er vigtigt for mig at holde fast i 
de ting, jeg gerne vil, ikke mindst at 
have et socialt liv ved siden af jobbet. 
Selv om jeg er træt en dag, tager jeg af 
sted, hvis jeg har en aftale. Ellers ho-
ber det sig op, og arbejdet bliver det 
eneste, der fylder, og det eneste, du 
tænker på. For nylig havde jeg planlagt 
en weekend i København, det havde 
været nogle hårde uger, og jeg trængte 
bare til at slappe af. Derfor var jeg tæt 
på at droppe det. Men hvis man vælger 
den slags fra, risikerer man at blive 
træt af det hele. Når du er sammen 
med andre mennesker, bliver du bliver 
ladet op, så tænker du ikke kun på dit 
arbejde, og du får andre vinkler på li-
vet. 
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mellemspil

»Opsvinget har bidt 
sig fast«

{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }

 Ro i klassen,  møde til tiden, klare forventninger til 
elevernes læring og regler med konsekvenser, hvis 
de overtrædes. Det giver de bedste resultater, når 
eleverne efter et årti i grundskolen skal til afgangs-
prøver.

Det viser en ny forskningsrapport, som Det Natio-
nale Forskningscenter for Velfærd, SFI, har lavet for 
Ministeriet for Børn og Undervisning.

Heraf fremgår bl.a., at lærere, der skaber gode 
resultater hos eleverne, udtrykker klare og høje for-
ventninger til elevernes faglighed, benytter mange 
test og samtidig praktiserer en stærk ledelse af klassen 
med fokus på punktlighed, ro og gode sociale rela-
tioner.

Samtidig har det ikke være muligt for forskerne at 
fi nde en tilsvarende positiv betydning af de situationer, 
hvor lærerne forsøger sig med elevstyret undervisning.

WAY TO G
44 gæve nordjyder fra omegnens lokale bestyrelser var primo september 
på internat for at drøfte, hvordan foreningen lokalt kan være mere synlig 
og sætte dagsorden – via medierne.

Således refl ekterede de lokale bestyrelsesmedlemmer over: Bliver vi 
spurgt? Er vi selv på banen? Og hvad kan vi konkret gøre for at komme 
det? Anledninger er der nok af: Skolereform med det, den indebærer, 
nye måder at tilrettelægge arbejdet på, et kommunalvalg rundt om hjør-
net…

”Bestyrelserne fi k en lærerig indsigt i, hvordan man kan navigere in-
den for feltet, lige fra hvordan man kan forholde sig til de udfordringer, 
man bliver spurgt om af medierne til hvordan man kan bruge medierne 
til at få sine meninger og holdninger mangfoldiggjort”.

”Internatet har gjort os bedre rustet til vores daglige arbejde i lokal-
foreningen. Samtlige bestyrelser gik på weekend med en klar strategi for 
hvordan de vil håndtere medier fremadrettet. Derudover er det berigende 
at høre fra andre lokalforeninger, hvordan de arbejder bl.a. indenfor det-
te felt”, siger Erik Krogh Pedersen, formand for Vesthimmerland Skole-
lederforening.

De 1 ½ dag var tilrettelagt i samarbejde med hovedforeningen med 
deltagelse af en ekstern journalist og foreningens kommunikationschef, 
men blev ikke mindst gennemført ved deltagernes egen indsats i en vek-
slen af oplæg, øvelser, gruppearbejde og opsamling. Dertil hyggeligt soci-
alt samvær om aftenen J.     

 

Hørt i efteråret: 

”Der skal være mere Napoleon og 
mindre Freud i fremtidens skole…”

 { Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør, Politiken }

Over de seneste syv år er den gennem-
snitlige tilbagetrækningsalder fra ar-
bejdsmarkedet øget med et halvt å r, så 
den pt. ligger på 62 å r og 9 mdr. Den 
ventes at stigende fremover.

Ændringerne af efterlønsordningen 
slår igennem, samtidig med at der er nye 
muligheder for at kombinere sin pension-
sionsudbetaling med både efterløn og del-
tidsarbejde. 

Generelt udskyder folk udbetalingen 
af deres arbejdsmarkedspension, Over 
de seneste er starttidspunktet i snit fl yt-
tet med knapt et å r til 64,7 å r. 

I 2009 var knap 61 % af de, der be-
gyndte deres løbende pensionsudbeta-
ling, 65 å r eller ældre. I 2012 udgjorde 
samme gruppe 77 %. Samtidig er der 
en klart faldende tendens til at tage hul 
på pensionen ved alder 60-62 å r. 

klaSSiSke 
dyder

bon   ParTe

oTi
Um 

Kilde: Pension Danmark
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Protac produkter 
n	Styrker kropsfornemmelsen
n	Virker beroligende
n	Øger trygheden
n	Giver ro og koncentration
n	Støtter indlæring

INKLUSIONINKLUSION
Protac SenSit®

Kuglestol der omslutter 
og skaber rum for ro og 
koncentration.

Protac GroundMe®

En fod- og siddepude. 
Anvendes til at under-
støtte fødder og fremme 
god siddestilling eller som 
sidde/balancepude.

Protac Kuglepuden™

Giver en dynamisk sidde-
stilling. God effekt på 
motorisk uro og hyperak-
tivitet.

Protac MyFit®

En vest som styrker krops-
fornemmelsen og virker 
beroligende  i læringssi-
tuationer og i det sociale 
rum.

Protac MyBaSe®

Unik luftmadras med kug-
ler. Træner og udfordrer  
barnets balance- og koor-
dinationsevne. 

Københavns Kommune har indkøbt
Protac SenSit til projektet ”Inklusions-
parat indretning” i skolerne.

ÅRSMØDE
24 - 25 oktober

Besøg os på 
stand A26

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

Protac SenSit

Protac GroundMeProtac MyBaSe

Protac Kuglepuden og Protac MyFit

Plenum.23.09.13.indd   1 23/09/13   11.10
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ombygning   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Christian Stæhr }

 H vor Højdevangens 
Skole på det vest-
lige Amager ellers 
fra sin start tilba-
ge i 1930 på hæ-
derkronet vis har 

taget kuld af nye generationer ved 
hånden med det mål at føre dem 
helskindet gennem fra skolestart til 
afgang, er skolen nu alene for de 
ældste elever. 

Skolen går fra at være en almin-
delig tre-sporet 0.-9. til en ti-sporet 
7.-9. kl. (inklusive skolens egne tre 
7. kl.) skole, der ikke længere tager 
elever ind nedefra, men i stedet fyl-
der op med 7. kl.’s eleverne fra tre 
nærliggende skoler, der omvendt 
fremover så tager de små ind.

over
byg
ning

Københavnsk skole har nu 
fungeret som overbygnings-
skole i halvandet år. Det er en 
stor omvæltning, hvor lokaler, 
pædagogikken, ja hele kultu-
ren på skolen fornys… 
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opbygning

I denne sæson er der fuldt besat 
på 7. og 8. trin, og med de mange 
hormonfyldte unge sker forvandlin-
gen af den før så almindelige skole 
til et ganske andet teenage/ungdoms-
miljø a la klub, efter- og ungdoms-
skole for øjnene og ørene af en. 

Det er en spændende udfordring 
pædagogisk og – skal vi sige – op-
dragelsesmæssigt samt organisato-
risk og ledelsesmæssigt. Men hvad 
er egentlig den dybere mening med 
at lave en overbygningsskole? Og 
hvordan går det indtil videre? 

Nyt og gammelt
Det er en proces, der kræver omstil-
lingsparathed, hvilket skoleleder 
Lise Ammitzbøll og souschef Brian 
Frandsen står i spidsen for. Begge 

er de relativt nytiltrådte og ser 
ændringerne med friske øjne, 

hvilket måske ikke er så nemt 
for medarbejderstaben i 

øvrigt?
”Halvdelen af 
skolens persona-

le er nyt. Sidst 
fik vi i ét 

hug 15 
nye lære-
re, og fle-
re er på 

vej, i takt 
med at de, 

der er knyttet 
til indskolingen og 

mellemtrinnene for-
lader skolen. Men ikke 

alt skiftes ud. Skolen er 
kendt som veldrevet med 

et selvbevidst lærerfælles-
skab, der også gerne har villet 

gå nye veje, og det har vi bygget 
på”, siger Lise Ammitzbøll.

For lærerne er der sat et kompe-
tenceudviklingsprogram i gang, så 
de rystes sammen og bliver klædt på 
til opgaven. Men hvilken ledelse 
skal der til? Brian Frandsen har et 
bud: 

”Vi skal vise vej, italesætte æn-
dringerne og tale dem op, men også 
gøre erfaringer, samle op undervejs 
og justere. Hele tiden med feedback 
fra medarbejdere og elever, hvilket 
jeg oplever som konstruktivt”, siger 
han og henviser bl.a. til, at både 
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medarbejdersygefraværet og 
elevfraværet er dalende … 

Skolen har måttet deale 
med blandede reaktioner 
fra skolebestyrelse og foræl-
dre i forbindelse med tilbli-
velsen af overbygningssko-
len…

”Da vi åbnede sidste år, 
kapitaliserede en nærlig-
gende privatskole af usik-
kerheden og udvidede med 
et spor. Men allerede i år er 
søgningen normaliseret, ja 
der er endda søgning fra 
andre bydele. Vi oplever det 
som, at forældrene kan se, 
at vi har et skarpt fagligt 
fokus, at der er et godt un-
dervisningsmiljø”, siger 
Lise Ammitzbøll.

Det er ikke sket af sig 
selv. Skolen inviterer elever 
og forældre til arrangemen-
ter, workshops, morgenmad 
og kommunikerer deres til-
bud så meget som muligt, 
også gennem de lokale me-
dier. I sommer er skoleåret 
startet med camps for nye 
elever. Om eftermiddagen 
er der lektiecafé, ungdoms-
skolekurser og diverse so-
ciale arrangementer. 

Høj puls 
I lokalområdet som på sko-
len findes blomsten af den 
danske ungdom med blan-
det familiemæssig, økono-
misk og sprogligt-etnisk 
baggrund. Med 400 unge, 
og på sigt – når overbygnin-
gen er indfaset i 2018 – 
700 unge samlet ét sted, er 
skoledagen ganske intens.

”Pulsen på skolen er hø-
jere her end normalt. De 
unge kommer med stor be-
gejstring, fyldt med energi, 
livsmod og lyst til at erobre 
verden, og man får lynhur-
tigt reaktion og respons. De 
vil se en mening med det, 
de skal lære, og det kan 
være meget udfordrende… 

så vi prøver at udfordre dem”, fortæller 
Brian Frandsen.

Skolen arbejder derfor bl.a. med at 
lægge ’et meningsperspektiv’ ind i alt 
det faglige. Hvor er forbindelsen til vir-
keligheden udenfor? Hvad kan det lær-
te bruges til? 

Samtidig har skolen fokus på diffe-
rentieret undervisning, så de vanskeli-
gere stillede unge vokser af succes og 
de mere velfungerende udfordres på 
deres evner og faglighed. Hensigten er 
at opløse klasserne til fordel for hold 
på mellem 10 og 30 elever.

”Vi lagde ud med en flydende hold-
delingsstruktur, som forældre og elever 
har været glade for, men måtte erken-
de, at det ikke var optimalt i opbyg-
ningsperioden. Det har været svært at 
navigere, så foreløbigt har vi justeret 
tilbage i retning af de traditionelle 
klasser og koncentreret os om at skabe 
et miljø, der understøtter relationer og 
fællesskab”, siger Lise Ammitzbøll. 

Klasselærerne er dog erstattet af 
kontaktlærere, der jævnligt mødes med 
deres gruppe elever for at drøfte stort 
og småt, og så i øvrigt: Med de mange 
unge fra forskellige skoler er der vel 
også en del uro og ballade?

”Jeg synes, det er gået forbløffende 
fint, men ingen tvivl om, at der har væ-
ret flere sammenstød end måske nor-
malt. Men vores sidste skolefest forløb 
uden en eneste konflikt, og det er da 
imponerende med 250 unge på én 
gang”, siger Brian Frandsen.

Ungdomsmiljø er også fysisk miljø. 
Og Højdevangen transformerer sig, så 
skolen indbyder til moderne undervis-
ning og indrettes efter de større elevers 
behov.  Børnetegninger og alfabet- 
plakater på væggene er erstattet af 
streetart og lokalerne indrettet med 
hyggehjørner.

Skolemadsordningen EAT sikrer 
fødeindtaget, og gymnastiksalen er ind-
draget til nyt opholdsområde med over-
dimensionerede, gule lænestole og 
masser af puder. Eneste bagdel er, at 
skolen så ikke lige pt. har en gymna-
stiksal…

Prototypisk projekt
Baggrunden for at etablere en overbyg-
ningsskole i hovedstaden er en politisk 

Overbygningsskoler

Mulige fordele:

›    Specialiseret erfaring og højnelse  
af den faglige kvalitet

›   Ingen forudfattede meninger og 
fastlåste roller for både elever og 
lærere

›   Mulighed for at starte på en frisk i 
nye omgivelser

›   Mulighed for et ungdomsmiljø
›   regler og rammer kan specielt tilpas-

ses denne eller disse aldersgrupper
›   Bedre ressourceudnyttelse og  

udnyttelse af faglokaler
›   Bedre elevrådsarbejde
›   Andre udfordringer for lærerne
›   Folkeskolen et stærkere alternativ  

til privatskoler og efterskoler
›   Lærerne kan undervise i deres 

linjefag
›   Flere muligheder for fælles temaer og 

individuelle valg på tværs af klasser

Mulige ulemper:

›   Skolens langstrakte kendskab til det 
enkelte barn mistes

›   Dialogen mellem skole og hjem skal 
opbygges på ny

›   Eleven skal foretage et skoleskift  
midt i puberteten

›   Enhedsskolen brydes
›   Lærernes udfordringer indskrænkes 

kvantitativt
›   3-4 skoleår er kort tid til etablering 

af tilhørsforhold for såvel elever som 
forældre

›   Lærernes kendskab til elevens 
faglige standpunkt beror mest på 
skriftligt materiale

›   Kortere tid for skolevejlederen til  
at læreeleverne at kende

›   Der bliver samlet set længere  
skolevej

›   De øvrige skoler mister i første 
omgang faglige og pædagogiske 
ressourcer

›   risiko for samling af problemer  
m.h.t. kriminalitet m.m.

Kilde: Vejledningspapir Skole og Forældre

baggrund

ombygning



  moderne skoleledelse 29

beslutning, der blev truffet for nogle år 
siden. Målinger viste bl.a., at børn og 
unges glæde ved at gå i skole, ja trivs-
len mindskedes op gennem årene. Fol-
keskolen bliver tyndere i toppen, som 
nogle har kaldt det. Det er derfor et 
mål at bevare lysten til at blive ved 
med at lære. 

”Her er det idéen om at skabe in-
spirerende og lærerige ungdomsmiljøer 
kommer ind. Med overbygningsskolen 
kan vi tilbyde et miljøskift med nye ud-
fordringer, hvor eleverne i højere grad 
står på egne ben. Samtidig har vi fået 
bedre muligheder for at tilbyde flere 
valgfag, bedre faglokaler og bedre fag-
lærere”, fortæller Lise Ammitzbøll.

Eleverne kan vælge en af fire linjer, 
når de starter i 7. kl., nemlig ’Ud i ver-
den’, ’Idræt og velfærd’, ’X-perimenta-
riet’ og ’Fortælling 2.0’. Hver torsdag 
er linjedag, hvor der arbejdes temafo-
kuseret og lægges vægt på, at eleverne 
møder andre voksen-rollemodeller ude-
fra, her bl.a. fra DR, Metroselskabet og 
virksomheder, der alle ligger i den nær-
liggende Ørestad.

Det flugter med skolereformen, der 
netop lægger op til undervisningsstøt-

tende timer og flere valgfag, hvor sko-
lerne skal samarbejde med nærområ-
det, og hvor indhold og prøveformer 
lægger op til, at eleverne laver produk-
ter, der kan anvendes ude i virkelighe-
den.

Skeptikere peger ellers på, at der 
hverken er forskning eller evidens, der 
viser, at der er pædagogiske eller fagli-
ge fordele ved overbygningsskoler. Ej 
heller økonomisk gevinst. Det afskræk-
ker imidlertid ikke de to ledere. For der 
er omvendt ikke noget, der peger mod-
sat. Det er snarere et valg mellem kal-
kulerede fordele og ulemper (jf. boxen 
overfor), og måske fremfor alt at turde 
prøve noget nyt!

”Vi ved, det giver gode resultater at 
blande elever socialt og etnisk, og at 
ikke kun de, der har det svært socialt 
og fagligt set, bliver trukket op. Også 
de bedre stillede og fungerende kan 
profitere af fællesskabet”, siger Brian 
Frandsen. Han henviser her bl.a. til 
den mentorordning, skolen er ved at 
sætte i system, hvor større elever ind-
går i undervisningen af de yngre.

Ud over at skolens overbygningsele-
ver i de kommende år skal have succes 

»Vi prøver skabe et ungdomsmiljø, der bygger på 
medansvar. Eleverne skal opleve, at de kan være 
med til at skabe et forløb, som passer til dem deres 
interesser og niveau.«
{ Lise Ammitzbøll, skoleleder, Højdevangens Skole }

»De unge kommer med stor begejstring, fyldt med 
energi, livsmod og vil se en mening med det, de skal 
lære og det kan være udfordrende… så vi prøver at 
udfordre dem.«
{ Brian Frandsen, souschef, Højdevangens Skole }

fagligt og socialt, nyder konstruktionen 
stor politisk bevågenhed. Højdevangens 
skole kan nemlig let komme til at dan-
ne skole for andre overbygningsskoler.

”Foreløbigt er vi eneste af slagsen i 
Københavns Kommune, og der er ikke 
mange i landet – endnu. Derfor er det 
klart, at der er pres på, for at vi skal 
vise resultater.  Men det er også fanta-
stisk at være med til at ’opfinde’ en ef-
ter danske forhold ny skoleform for 
unge, der tilbyder et særligt ungdoms-
miljø med et skærpet fokus på, hvad 
der skal ske efter folkeskolen.  Her hå-
ber vi at gå i front”, siger Lise Ammitz-
bøll og afbryder brat…

Midt i det hele har hun spottet en 
elev højt oppe på taget på bygningen 
overfor. Det er langt fra ufarligt. Vindu-
et åbnes i al hast, mobiltelefonen tæn-
des, og der gives instruktioner til ele-
ven, gårdvagten m.fl. Og også den 
situation klares. 

opbygning
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mellemspil

Skolelederforeningen har pt. fokus på, hvordan det går med skoleledernes løn i en tid med forandringer.
For med ny reform, ny arbejdstid, strukturændringer og inklusion m.m. betyder det, at økonomien er un-

der pres, og når man snakker kommunal økonomi, er det også skoleledernes løn, det drejer sig om. Måske 
ikke primært, men alligevel. 

Der er ikke afsat centrale midler til lokal løndannelse, så der er ingen lønudvikling – vurderer foreningen. 
I stedet for ser vi adskillige kommuner, der arbejder konstruktivt og vedvarende med det, man reelt kunne 
kalde for lønafvikling.

Skolestrukturændringerne har betydet, at der er færre skoler, og der er samlet set færre øverste ledere, 
ligesom der er luget ud blandt mellemlederne. Det har givet et provenu til kommunerne, der bl.a. kunne til-
godese de resterende ledere med nye arbejdsområder og større ansvar, der bør honoreres – eller skoleleder-
gruppen i det hele taget, der har travlt – mere end sædvanligt. 

Men sådan går det ikke. I stedet fi nansierer kommunerne ad den vej kompensationen på de 15 % ved 
kontraktansættelse i stedet for tjenestemandsansættelse. Og ikke alene det: For at skaffe midler arbejder 
mange kommuner på at reducere grundlønnen og kvalifi kationslønnen. Det ser vi eksempler på. 

Mange kommuner ønsker ikke forhåndsaftaler. De vil have individuel lønfastsættelse med en lavere 
grundløn, tidsafgrænset funktionsløn og resultatløn i stedet for kvalifi kationsløn. Og kommunernes foreha-
vende udtænkes ikke sjældent ”i mulm og mørke” og kommer ofte som en overraskelse for lokalafdelinger-
ne.

Hvad kan vi gøre lokalt? Gå i dialog med kommunen og brug den årlige lønforhandling konstruktivt. Sæt 
pejlemærker og tydeliggør jeres forventninger. Etablér en kommunal arbejdsgruppe, der udelukkende arbej-
der med lønproblematikken. Alt i alt: Vær på forkant med lønforhandlingerne. 

Lokalforeningerne er velkomne til at kontakte Skolelederforeningens ”Team løn & overenskomst”, hvis 
man ønsker råd og vejledning i forbindelse med dette m.m.

mUlm og mØrke 
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»Der er ikke fejet noget ind 
under gulvtæppet«
{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }



  moderne skoleledelse 31www.vanerum-sis.dk

Skolemøbler, tavler & AV-løsninger
Vanerum-sis er specialist i integration af ergonomiske møbler og 

teknologi i moderne læringsmiljøer. Vi designer, producerer og leverer 
kreative løsninger, som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi har 

værktøjerne til at gøre dine ideer til virkelighed og den nødvendige ekspertise 
til at hjælpe dig med at skabe et komfortabelt og gennemtænkt læringsmiljø.

VANERUM-SIS A/S
Lollandsvej 16, 5500 middelfart

tlf. 64 41 04 90, info@vanerum.dk

Mød os på 
Skoleledernes Årsmøde 
Stand A-05

Plenum_205x285mm_VANERUM-SIS_Skoleledernes-aarsmoede_september2013.indd   1 24-09-2013   08:36:48



  nummer 06 / oktober 201332

målrettet 
   ledelse og 
ens regler

Med den politiske aftale på folkeskoleområdet bliver børnenes skoledag længere. Den enkelte kommune må derfor drage konsekvenser for skole, SFO, klubber og fritidstilbud og for samar-bejdet mellem lærere og pædagoger. Plenum tjekker, hvordan forskellige kommuner griber udfordringen an, og hvilke erfaringer der, med baggrund i mange års samarbejde, er gjort i et skoledistrikt lige midt i.

sammensmeltning   { tekst: Jan Kaare / foto: Simon Jeppesen }
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Når folkeskolereformen træder i kraft næste skoleår, skal en del af den 
længere skoledag bruges til at arbejde med en række elementer, der har 
betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. 
Det kan for eksempel være varierede og differentierede undervisnings-
former, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer. 

Den såkaldte understøttende undervisning kommer i Rødovre Kom-
mune til at foregå i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

”Udvidelsen af skoletiden medfører, at vi kører SFO’ernes åbningstid 
ned, og at vi indfører et pasningstilbud til dem, som fravælger lektieca-
feen. Når det handler om samarbejde mellem lærere og pædagoger er 
det største rammetiltag, at vi vil dele den understøttende undervisning 
fifty-fifty mellem de to faggrupper”, siger skolechef John Kronbak.

På kommunens syv folkeskoler er mange pædagoger allerede tilknyt-
tet  indskolingen, og hvert spor har  30 pædagogtimer om ugen. I frem-
tiden lægges der op til, at der også skal være pædagoger på mellem-
trinnet. Den nuværende ordning betyder, at der allerede er et tæt samar-
bejde mellem SFO og skole. Pædagoger arbejder begge steder, og de 
indgår i teamsamarbejde både i indskolingen og på mellemtrinnet.

Koster ni millioner
Det koster ni millioner kroner at give hvert spor i indskolingen de 30 
pædagogtimer. Den udgift skal politikerne sige ja til, før skolerne kan 
begynde at planlægge, hvordan pædagoger og lærere skal samarbejde. 

”De forventede rammer er udstukket ved at lægge op til, at der skal 
være flere pædagogtimer i skolen, men vi har ikke bestemt, hvad de 
skal bruges til. Det vil vi løbende snakke med skolerne om det kom-
mende år, og formentlig nedsætte et udvalg, der skal se på det”, siger 
skolechefen.

Frivillige organisationer er kendetegnet ved, at det er svært at indgå 
et forpligtende samarbejde. Derfor regner vi ikke med dem i forhold til 
folkeskolereformen. Det er selvfølgelig fint, når de enkelte skoler opbyg-
ger samarbejdsrelationer, men erfaringen er, at det ikke altid er lige 
nemt.”

Skolerne i Rødovre har mange lighedspunkter. Det gør det oplagt at 
samarbejde meget om de pædagogiske tiltag, der følger med folkeskole-
reformen, men der er ikke tale om en centraliseret struktur. Skolerne 
skal kun samarbejde, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

 L isbjergskolens motto ”Vi bygger 
skibet, mens det sejler,” kan for-
længes ”Pædagoger og lærere er 
fælles om at entre master og 
rebe sejl”.

Skolens personale har 15-20 
års erfaring med at samarbejde på tværs af 
faggrænser og med at finde ud af, hvad man 
hver især kan bidrage med på alle klassetrin.

”Det sidste gælder dog ikke overbygningen. 
Her er det kun tredje år, hvor pædagogerne og 
lærerne samarbejder om at få skole og klub til 
at hænge sammen og skabe noget, som ligner 
en heldagsskole”, siger skoleleder Lars Wørts.

 Samarbejdet mellem pædagoger og lærere 
i skole, SFO og klub bygger på et fælles pæda-
gogisk grundlag, som i landsbyen på bakken 
nord for Aarhus gælder alle fra nul til 18 år, og 
det bygger på mange års erfaring med, hvad 
lærere og pædagoger kan som faggrupper, så 
fordommene om at lærere står for at fylde på 
med viden, og pædagogerne for at samle op på 
det sociale område, bliver gjort til skamme.

”Det har været vigtigt at holde fast i det 
dialektiske, at smelte de to faggruppers kom-
petencer sammen, så vi samlet opnår et større 
resultat”, siger skolelederen.

Vedvarende fokus
Modellen i Lisbjerg har flere centrale bygge-
sten. En af dem er en ledelse, der hele tiden 
har fokus på, hvordan man kommer videre 
med samarbejdet. Det handler eksempelvis om 
at løse den organisatoriske udfordring på mel-
lemtrinnet, at 3. og 4. årgang er i SFO, og 5. 
årgang i klub. Uden en ledelsesmæssig ind-
sats, ville der være en tilbøjelighed til, at klub-
ben lukkede sig om sig selv, og det ville være 
usandsynligt at pædagogerne kunne tage del i 
den obligatoriske undervisning”, som Lars 
Wørts siger det.

Et eksempel kunne også handle om lek-
tiecafeen, hvor der ledelsesmæssigt er lagt 
vægt på, at den skal omfatte både lærere og 
pædagoger, selvom Aarhus Kommune i sin tid 
besluttede, at det var en klub- og SFO-opgave. 

Tættere samarbejde 
en forudsætning
Pædagoger og lærere skal samarbejde på flere  
klassetrin, når københavnsk forstadskommune for 
alvor tager fat på folkeskolereformen.

Målrettet 
   ledelse og 
ens regler

»Vi har en centralt proces kørende, men  
fungere det bedst at tage udfordringerne op 
på den enkelte skole, så gør vi det. Processen 
vil løbende blive udviklet.«
{ John Kronbak, skolechef Rødovre Kommune }
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20 skoleenheder med tilknyttet SFO, og nogle af enhederne er meget små. 
Sådan ser virkeligheden ud i Hjørring og omegn. Det forhindrer dog ikke 
den nordjyske kommune i at leve op til folkeskolereformens intentioner om 
længere skoledag og øget samarbejde mellem lærere og pædagoger.

”Vi har som mål at sikre et stærkt decentralt råderum til at etablere 
konkrete tilbud”, siger skole- og dagtilbudschef Karsten Poulsen. ”Selv 
om rammen endnu ikke er politisk vedtaget, har vi et meget præcist bil-
lede af, hvordan vi gør det muligt inden for den økonomi, der er til rå-
dighed i dag”. 

Der lægges op til nære relationer mellem skolerne og de lokale fri-
tidstilbud, SFO’erne erstattes af et tættere samarbejde mellem daginsti-
tutioner og skoler, og i stedet for SFO-pædagoger bliver der i fremtiden 
ansat skolepædagoger, der følger børnene gennem dagen.

Nogle af pædagogerne vil være kombinationsansat mellem daginsti-
tution og skole, og vil følge med børnene fra sted til sted. Det skaber 
sammenhæng i dagligdagen, og sikrer samarbejde mellem lærere og 
pædagoger. Det samme gør det, at de nye skolepædagoger både skal 
tage del i den obligatoriske undervisning og i det frivillige modul.

Sport og fritidsliv 
”Vi regner med, at den kortere tid i SFO, som folkeskolereformen læg-
ger op til, vil få en del forældre til at falde fra. Derfor vil vi i stedet have 
de børn, der har brug for et tilbud tidligt og sent på dagen, ind i den 
lokale daginstitution. Fra 14.00 til 15.30 skal alle så have et fritidstil-
bud, hvor lærere og pædagoger samt andre faggrupper kan indgå, men 
hvor det bærende er et samarbejde med de lokale foreninger inden for 
sport og fritidsliv”, siger skole- og dagtilbudschefen.

En årsag til de nye rammer er et ønske om at opretholde kvalitet og 
robusthed. En anden er en bekymring for, at de udsatte børn skal komme 
til at gå uden et pædagogisk fritidstilbud, hvis man ender med en SFO-
model, der er kortere end i dag og med en meget høj forældrebetaling.

Karsten Poulsen: ”En løsning er det frivillige modul om eftermidda-
gen. Det knytter an til det obligatoriske undervisningstilbud, men er fri-
villigt og gratis. Samtidig er det en anden løsning, at lærere, pædagoger 
og frivillige skal samarbejde tæt. Det giver mulighed for bedre at tage 
vare på alle børn hele dagen og for at hjælpe de frivillige foreninger 
med at få kontakt til alle, så de kan løse de udfordringer, det giver”.

Fritidstilbud og  
børnehaver skal med 
Alle lokale muligheder bliver udnyttet, når den lange 
skoledag realiseres i nordjysk kommune med mange små 
enheder. 

Der er forskellige perspektiver, og lærerne skal 
med, så der også er fokus på, hvad børn og unge 
skal lære fagfagligt.

Samme tid til opgaverne
En anden byggesten handler om at frigøre sig fra 
pædagogernes arbejdstidsaftaler, der afsætter 
forskellig tid til forskellige opgaver. Uden den er 
det meget lettere at få alle til at medvirke til en 
fordeling af opgaverne, der er bedst set fra bør-
nenes synsvinkel.

”Fra begyndelsen har vi også bestemt, at pæ-
dagoger og lærere skal have den samme tid til at 
deltage i team.  Det er ikke den billigste måde at 
gøre tingene på, men en forudsætning for, at de 
to faggrupper har samme motivation for at være 
med. På den måde skal der ledelsesmæssigt 
foretages en ressourceprioritering”, siger Lars 
Wørts.

De indbyrdes fordomme mellem lærere og 
pædagoger har man også skullet forholde sig til 
på Lisbjergskolen. Det er sket ved at gøre mod-
sætningerne tydelige og bruge kræfter på at ana-
lysere dem og finde løsninger.

”Også her er det dialektiske i centrum,” slut-
ter skolelderen. ”Det er ikke et valg mellem Kant 
og Rousseau, men et både og”. 

»Det er centralt at finde ud af, 
hvad pædagogernes fagfaglighed 
består i, og at den rummer mulig-
hed for at tage sig af læring og  
at pædagogerne også kan sætte  
mål for børnene. Vi skal hele tiden 
være opmærksomme på, at vi  
italesætter det.«
{ Lars Wørts, skoleleder, Lisbjergskolen, Aarhus }

Målrettet 
   ledelse og 
ens regler

»Det tætte samarbejde giver mulighed for 
bedre at tage vare på alle børn hele dagen 
og for at hjælpe de frivillige foreninger med 
at få kontakt til alle, så de kan løse de udfor-
dringer, det giver.«
{ Karsten Poulsen, skole- og dagtilbudschef, Hjørring Kommune }
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»Det er ikke nemt at  
komme ud af politik på  

en smuk måde«
{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }

Fra UVM til 
BUM til UVM igen. Det er resultatet efter ministerroka-
den, hvor Christine Antorini blev siddende på posten, 
men måtte afgive dagtilbud, pasningsordninger m.m. 
vedr. børn indtil skolestart til Anette Vilhelmsen, der nu 
har titel af social-, børne- og integrationsminister.

Regeringens fokus på at ”fastholde en sammenhæn-
gende indsats på 0-18 års-perspektivet fastholdes ved et 
tæt samarbejde mellem de to ministerier”, hedder det i 
en fælles pressemeddelelse.

 Hvis alle  gik med til at skære bare én dag af 
deres ferie, kunne det have så stor en effekt, at 
flere af det seneste års reformer kunne und-
væres. 

Det vil for det første betyde, at arbejdsudbud-
det kan øges med 10.000 personer, for det 
andet at de offentlige finanser vil blive forbed-
ret med 2 milliarder kr. årligt, og for det tredje 
kunne øge bruttonationalproduktet med 6 
milliarder kroner årligt. 

Kilde: Tænketanken Kraka

mellemspil

FarS 
Fede 
Fer  e

 Indfasningen af folkeskolereformen  sker med ekstra 
midler fra stat til kommuner. 

Der er i 2014 tale om 300 mio. kr., der udloddes 
på grundlag af kombinationer af antal elever, beskat-
ningsgrundlag pr. indbygger, elevernes nuværende 
timetal, nuværende lærer-elev ratio, befolkningstæt-
hed og forældrebetalingsandel i SFO. 

Dette er ét af fem elementer, der ifølge aftalen 
mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 
i 2014 skal finansiere folkeskolereformen:

1.  En forhøjelse af bloktilskuddet med 204 mio. kr. i 
2014 og 407 mio. kr. i de følgende år

2.  Et ekstraordinært løft i bloktilskuddet med 300 
mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 
samt 300 mio. kr. i 2017. Altså i alt 1,8 mia. kr. 
til kommunerne i årene 2014-17.

3.  Frigørelse af 100 mio. kr. gennem afbureaukrati-
sering

4.  Frigørelse af ressourcer svarende til i størrelsesor-
denen 1,2 mia. kr. fra fritidsordninger og klubtil-
bud

5.  Omprioritering således at lærerne inden for den 
almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. 
to klokketimer mere om ugen.

Ikke mindst pkt. 4 og 5 på kalder på opmærksomhe-
den i indeværende skoleår.

Kilde: DLF og Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanser
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SAMMENHOLD   SHOW   SALTOMORTALER

Skolelederforeningen 
præsenterer:

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Aarhus  
   1800m2  udstilling    24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Aarhus  

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Aarhus  

ÅRSMØDE
2013
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SAMMENHOLD   SHOW   SALTOMORTALER

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Aarhus  
   1800m2  udstilling  

DITTE HANSEN
LISBETH WULFF
CLEMENT KJERSGAARD
CHRISTINE ANTORINI , ANDERS BALLE, CLAUS HJORTDAL, JANE 

FINDAHL,KRISTIAN WÜRTZ, KJELD FREDENS,  RASMUS ANKERSEN, 

ALEXANDER KJÆRULF,  DORTHE JUNGE, TEDDY JEPPESEN, STINE BOSSE

 JENS CHR. BIRCH, PARTYBAND NICE, ET PAR ROBOTTER M.FL.

TILMELDING:
Deltagelse i årsmødet er STADIG GRATIS for medlemmer og inviterede!

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

Hent og print det 8-siders komplette program 

på www.skolelederforeningen.org

SAMMENHOLD
SHOW OG 
SALTOMORTALER

ÅRSMØDE
2013



Thumbs Up er et nyt læringssystem til engelsk i første  
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 

Thumbs Up er bygget op med fokus på en alsidig 
undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 
Materialet tilgodeser, at man fra starten kan 
arbejde med kendskabet til engelsktalende 
kulturer via flotte farverige illustrationer til 
hvert tema.

Materialet omfatter en elevbog og et om-
fattende website med lærervejledning.

*) Tilbuddet består af 25 elevbøger og adgang til website til Thumbs Up i et år. Websitet udkommer i november. Alle priser er ex moms og fragt.*) Tilbuddet består af 25 elevbøger og adgang til website til 

Websitet udkommer i november. 
Du kan smugkigge allerede nu på  
meloni.dk/engelsk

Engelsk i 1. klasseEngelsk i 1. klasse

 er et nyt læringssystem til engelsk i første 
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 

 er bygget op med fokus på en alsidig 
undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 
Materialet tilgodeser, at man fra starten kan 
arbejde med kendskabet til engelsktalende 
kulturer via flotte farverige illustrationer til 

Materialet omfatter en elevbog og et om-

Engelsk i 1. klasse

 er et nyt læringssystem til engelsk i første 
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 

 er bygget op med fokus på en alsidig 
undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 

Engelsk i 1. klasse

THUMBS UP  
for a good start!

Elevbog: 50 kroner - Website: 2000 kroner

Tilbud: Klassesæt og  
website 1500 kroner*

Gå på opdagelse i 
Thumbs Up her eller  
gå ind på meloni.dk  
og læs hele elevbogen.

Thumbs up_Plenum.indd   1 22/09/13   13.39
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valgeT 
kalder

KOMMUNEVALG 2013

Over hele landet polerer kandidater politiske argumenter 

forud for kommunalvalget 19. november. Plenum har talt 

med fi re skoleledere med politiske ambitioner, der stiller op 

for fi re forskellige partier.

  moderne skoleledelse 41

{ tekst: Helle Kjærulf / foto: privat }   ind i kampen

 S enest 28. oktober 

2013 skal kommu-

nen oplyse om de op-

stillede kandidaters 

navne, de opstillede 

lister, samt hvilke li-

ste- og valgforbund, der er indgået.

Ved det seneste kommunalvalg i 

2009 blev der valgt 2.468 politike-

re til kommunalbestyrelserne i de 

98 kommuner. For 1.390 politikeres 

vedkommende var der tale om et 

genvalg, mens 1.078 var nyvalgte.

Næsten halvdelen – 44 procent – af 

de politikere, der blev valgt i 2009, 

var altså nye i kommunalpolitik.

Ved kommunalvalget i 2009 var der i 

alt opstillet 9.049 kandidater. Hver 

fjerde kandidat – helt præcist 27 

procent – opnåede valg. Nogle af 

dem skoleledere, som her fortæller 

om deres motiver, drømme m.m.

Kilde: KL
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stem leder 

Tidligere souschef på Tove Ditlevsens 
Skole på Vesterbro i syv år.  Er desuden 
1. suppleant til folketinget for social-
demokraterne i Nordsjælland. 

Det er første gang, han stiller op til 
byrådet. Var i perioden 2007 – 2012 
folketingskandidat, men blev lige præ-
cis ikke valgt ved sidste folketingsvalg 
på trods af 4316 personlige stemmer. 
Har været indkaldt som suppleant til 
folketinget to gange af kort varighed. 

Hans bror Rasmus Horn sidder i fol-
ketinget for S og hans storebror Søren 
Horn stiller op til kommunalvalget for S 
i Slagelse. 

”Jeg stiller op, fordi jeg har været po-
litisk aktiv, siden jeg som 17-årig kom 
ind i DSU. Jeg har altid gerne villet være 
med, diskutere og tage beslutninger og 
har behov for at være aktiv og engageret. 
Jeg indrømmer, at jeg satsede 120 pro-
cent på at komme i folketinget, og da det 
ikke lykkedes, er det nu byrådet. I og 
med jeg er ansat i en helt anden kommu-
ne, er det oplagt, jeg blander mig i de-
batten også på skoleområdet i Helsingør.

Jeg er socialdemokrat, fordi vi i fa-
milien altid har haft en social bevidst 
og ikke mindst løsningsorienteret til-
gang, når vi har diskuteret politik. Jeg 
er opdraget til, at hvis nogen har det 
dårligt, er det ikke nødvendigvis deres 
egen skyld, og man skal gøre, hvad 
man kan for at hjælpe dem. 

Min tilgang er, at vi ikke kan drive 
skole uden også at lytte til lærerne – 
folkeskolereform eller ej, vi skal have 
lærerne med. Som politikere skal vi un-
derstøtte lærernes professionalisme og 
ikke bare hoppe med på en reformpoli-
tik. Vi skal huske, at vi har et ansvar 
for at sikre rammerne, så lærerne kan 
leve op til de krav, som vi sætter. 

Jeg er skoleleder, det er min profes-
sionelle drøm, og der er brug for en skole-
leder, der er synlig og til stede. Som 
politiker er den store udfordring tidsfak-
toren. Både at være skoleleder og være 
medlem af byrådet tager tid. Jeg er selv-
følgelig spændt på, hvordan det bliver, 
men jeg har altid haft mange møder. 
Koordinationen med familien kræver 

THOMAS HORN
41 ÅR 
Opstiller som nummer to på den 

socialdemokratiske liste i Helsingør. 

Leder af Grøndalsvængets Skole 

København NV siden marts 2012. 

program

mÆrkeSager: 
›  vi skal have højnet uddannel-

ses-niveauet for kommunens 
unge.

›  et sundhedscenter med 
ambitioner (byens hospital er 
lukket). 

› en stærk lokal folkeskole. 
›  børn af langtidsfattige familier 

(6,3 procent af kommunens 
børn lever ifølge oeCd´s fat-
tigdomsgrænse i fattigdom). 

› Skolemad.

nummer 06 / oktober 2013

facebook.com/Skolelederforeningen{ MøD DE ANDrE SKOLELEDErE* På  }

tungen lige i munden. Jeg pendler hver 
dag frem og tilbage fra Helsingør til Kø-
benhavn – og har næsten en time hver 
vej, der kan udnyttes, i toget. Jeg er 
ikke så bekymret for det politiske hånd-
værk, det kan jeg. Det er mere tidsfakto-
ren - hvordan få det hele til at hænge 
sammen uden at få mavesår. 

Min skole i København har mange 
børn med sociale udfordringer. Jeg 
møder nogle af de børn, som ikke har 
idrætstøj med, ikke får spist morgen-
mad, og hvor forældrene ikke dukker 
op til møderne. Helsingør har blandt 
andet en høj børnefattigdom, og der er 
store sociale udfordringer. Det afspejler 
sig i mine mærkesager”.

* og formanden, næstformanden, HB...
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ind i kampen

Har været leder i 22 år. Blev opstillet 
og valgt til byrådet ved valget i 2009. 
Har været medlem af SF siden 1988 
og i partiets ledelse i godt ti år (tidlige-
re hovedbestyrelse og forretningsud-
valg). De sidste fi re år har han været 
medlem af Kolding Byråd, hvor han 
sidder i børneudvalget og kultur- og fri-
tidsudvalget. Derudover er han medlem 
af SF´s landsledelse og formand for SF 
region Syddanmark.

 ”Jeg stiller op, fordi jeg brænder for 
at forandre Danmark i en mere social og 
menneskelig retning. SF forsøger i rege-
ringen under svære vilkår at skabe rum 
til en social udvikling af vores velfærds-
samfund. Størstedelen af vores velfærd 
administreres gennem kommuner og re-
gioner. Derfor vil jeg gerne gøre en ind-
sats for at præge udviklingen der.

Mit parti er SF, fordi det sætter 
mennesket i centrum og har viljen til et 
opgør, der hvor pengetænkningen svig-

ter. Liberalister har en tendens til at 
tænke kortsigtet. Jeg kan lide, at SF 
bygger på arbejderbevægelsen og de-
mokrati, samtidig med at grønne løs-
ninger og innovative ideer ses som 
fremtiden. Endeligt er det afgørende 
for mig, at man forsøger at få indfl ydel-
sen nu og ikke blot propaganderer for 
en (måske) gylden fremtid.

I den forløbne periode har jeg både 
skullet passe mit arbejde som skole-
leder og sætte mig ind i alt som nyt 
byrådsmedlem. Min største udfordring 
bliver at omsætte den indvundne erfa-
ring i praktiske resultater.

I sidste periode lykkedes det at 
kombinere hvervet som byrådsmedlem 
med mit job, på trods af at jobbet har 
været ekstra hårdt, fordi min skole har 
gennemgået en udbygning og renove-
ring for 84 mio.kr. i samme periode. Så 
jeg regner med, at det også går i kom-
mende periode”.

HANS WINTHER
57 ÅR 
Opstiller til byrådet i Kolding for SF samt til 

regionsrådet i region Syddanmark. 

Skoleleder på christiansfeld Skole i Kolding. 

program

mÆrkeSager:
›  mere tid til børnene. Fordi 

en god barndom giver mere 
harmoniske familier og børn. 
Samtidig skal vi ikke bruge så 
mange ressourcer bagefter på 
at rette op på mistrivsel.

›  nem adgang for borgerne til 
kommunen. jeg forstår den 
enkeltes frustration, når man 
er kommet i klemme mellem 
offentlige myndigheder. derfor 
har jeg været med til at få 
indført en borgerrådgiver, som 
uafhængigt af forvaltninger 
kan hjælpe. men der er stadig 
en opgave med at forenkle 
sagsgangene.

›  Tidlig indsats, hvad enten det 
gælder familien, uddannelse 
eller miljø. det er bedre at 
forebygge end at helbrede. 
det er en gammel kendt sand-
hed. men alt for tit bliver det 
glemt i praktisk politik.

ANDERS NORUP
51 ÅR 
Har været skoleleder i 18 år, har siddet i byrådet 

de seneste 16 år for Venstre i rebild Kommune, 

er i øjeblikket formand for børne- og ungdoms-

udvalget og handicapudvalget. 

Tidligere 2. viceborgmester.

program

mÆrkeSager: 
›  Styrke iT og faglighed i 

folkeskolen.
›  Støtte ældre og borgere med 

handicap, der har brug for 
hjælp.

›  Skabe nære og trygge ram-
mer for de mindste børn.
mærkesagerne er valgt, da 
de knytter sig til mine inte-
resseområder omkring børn, 
unge og ældre.

Anders Norup stiller op, fordi han gerne 
vil være med til at præge den retning, 
hans kommune skal bevæge sig i. Særligt 
inden for de områder, der har med menne-
sker at gøre. 

 ”Venstre var, fra jeg var helt ung, 
dér, hvor jeg ideologisk så mig selv, og 
det er det parti, hvor jeg får repræsente-

ret de fl este af mine holdninger.
Som politiker får jeg en viden 

om eksempelvis skolen fra fl ere 
vinkler. Det er givende. Jeg får en 
grundig indsigt i den politiske ver-
den og beslutningsprocesserne. Der 
er logistiske udfordringer i hverda-
gen. 
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Når jeg så tydeligt markerer mit 
politiske standpunkt, kan det ikke 
undgås, at der kommer mindre posi-
tive reaktioner fra for eksempel foræl-
dre eller kolleger, der er meget ueni-
ge i Venstres synspunkter særligt på 
landsplan. Denne del var mest mar-
kant under tiden med Bertil Harder 
som undervisningsminister.

Min største udfordring, hvis jeg 
bliver valgt, bliver at strukturere min 

Thomas Kirkegaard har gennem mange 
år været politisk interesseret. Det føles 
naturligt at prøve det politiske liv af. Han 
har over 14 års erfaring som skoleleder, 
syv års erfaring som lærer, har været fri-
villig idrætsleder i mere end 30 år, er 
formand for SSP udvalget i Allerød og 
har i det hele taget været involveret i så 
mange ting, så tror han på, at jeg har 
noget at byde på. Endelig gider han ikke 
stå som 65-årig og fortryde, at han aldrig 
prøvede at stille op til kommunalvalget.

”Jeg stiller op for ”De Konservati-
ve”, fordi jeg i bund og grund rigtigt 
godt kan lide den konservative grund-
holdning, hvor værdierne er personlig 
frihed, ansvar, ordentlighed og et 
stærkt fællesskab. 

Jeg ved, det kan lyde gammeldags, 
men jeg tror på de værdier. Og vi har 
brug for at italesætte værdierne på ny. 

dater, nemlig at jeg har 14 års erfaring 
med at være skoleleder i en politisk 
styret virkelighed. Mine halvandet års 
forvaltningserfaring fra et tidligere job 
kommer nok heller ikke dårligt tilbage.

Hvis jeg bliver valgt ind, vil det 
ikke få tidsmæssige konsekvenser for 
mit skolelederjob. Mit skolelederjob 
er det, jeg skal leve af, og skoleleder-
jobbet er min identitet og mit primære 
fokus”. 

 

THOMAS KIRKEGAARD

47 ÅR 
Kandidat for De Konservative, skoleleder på 

Lynge Skole i Allerød. Har været skoleleder i 

14 år.  Det er første gang, han stiller op som 

kommunalpolitiker.

program

mÆrkeSager: 
›  børn, unge, skole og idræt-

ten. 
›  Sikre et højt niveau inden 

for de kommunale kerne-
ydelser. det lyder ”bredt”, 
men det er faktisk en svær 
opgave med alle de foran-
dringer og de økonomiske 
udfordringer, der er på de 
store kerneområder. alt er 
ikke lige godt, derfor vil 
jeg gerne kæmpe for et højt 
niveau på kerneydelserne 
og så hellere skære ”fedtet 
fra”. 

 

SE TIDLIGErE NuMrE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.03 APRIL 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }
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      forandring         IT         facebook         stillinger         klumme         debat   
denne gang

konflikt
Hvor Står  
foreningen?

Ven mere
end kriger

SveNd-aRNe vaNg   det  

betaler sig aldrig at være en  

dårlig personaleleder
Mellemspil
repræsentantskabsmøde
Sygeundervisning

medie-hype
mobning på
nethinden

{ NR.03 APRIL 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.05 AUG. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.05 AUG. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      årsmøde         it-didaktik         forandringsledelse         bøger         stillinger     
denne gang

Styrk
Sproget
LederroLLe i 
forandring

HeNRik StubkjæR   Nødhjælps- 

general sorterer dåser og redder  

verden... et pant ad gangen

nyt skoleår
færre ledere
ny chef

Ønske:
Alle unge 
under et uu

denne gang

konflikt
Hvor 
foreningen?

Mellemspil
repræsentantskabsmøde
Sygeundervisning

m
mobning på
m
mobning på
m

nethinden

{ NR.02 MARTS 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      debat         udland         portræt         dagbog         klumme         OK ’13   denne gang

{ NR.02 MARTS 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

denne gang

ro til
udvikling

ANNe VANg   Dræbende for skolerne  

med økonomisk og pædagogisk  

zig-zag-kurs fra politikerne

Tilsynsansvar
Ledelsesværktøjer
Nye bøger

skyd den
hellige ko –
metodefrihed
på sigtekornet

skoleledere
mellem
reformmøde 
og blinde høns

denne gang

Styrk
S
Lederro
forandring

nyt skoleår
færre ledere
ny chef

Ønske:Ønske:
Alle unge Alle unge 
Ønske:
Alle unge 
Ønske:Ønske:
Alle unge 
Ønske:

under et uuunder et uu
Alle unge 
under et uu
Alle unge Alle unge 
under et uu
Alle unge 

{ NR.04 JUNI 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      ledelse         forening         medlemsmøder         klumme         annoncer     
denne gang

skoleledere  
friholdes  
for konflikt-
kontingent

{ NR.04 JUNI 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

denne gang

skoleledere 
friholdes 
for konflikt-
kontingent

effektiv  
læring
EmpiriSkE 
mavEpuStErE

man skal 
kende 
sin bane

KaReN ellemaNN   erkender at det  

kan ende med politisk nederlag hvis  

man ikke kender banen man spiller på.

mødekultur
Selvstændighed
Fransk skole

denne gangdenne gang

Tilsynsansvar
Ledelsesværktøjer
Nye bøger

skyd denskyd den
hellige ko –hellige ko –
skyd den
hellige ko –
skyd den

metodefrihedmetodefrihed
hellige ko –
metodefrihed
hellige ko –

pp
metodefrihed
p
metodefrihed
åå
metodefrihed
å
metodefrihed
påppåp
metodefrihed
p
metodefrihed
å
metodefrihed
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moderne skoleledelse

stem leder 

tid, så jeg kan få familieliv, arbejdsliv 
og politik til at hænge sammen. Jeg 
planlægger mit politiske arbejde efter-
middag og aften og sorterer indbydel-
ser i kan og skal. Jeg gør meget ud af 
at være på skolen stort set hver dag, da 
det er mit primære arbejdssted.

Min professionelle uddannelse er 
inden for børn og unge, og det var bag-
grunden for, at jeg i sin tid gik ind i 
kommunalpolitik. Jeg kunne ikke for-

stå, at det ikke kunne gøres bedre i for-
hold til pasningstilbuddene og den 
kommunale fl eksibilitet. Jeg har igen-
nem årene arbejdet rigtig meget med 
de ældres forhold, og dermed er det 
også blevet til et interesseområde. Især 
den vigtige skelnen med raske og rørige 
ældre, der efterspørger en række til-
bud, som de kan vælge imellem, og så 
de ældre, der har brug for hjælp”.

Individualisme og liberalisme er fi nt, 
men vi er kommet for langt ud, og vi 
har brug for at lære vores børn, at der 
er noget her i livet, der er større end én 
selv. Jeg er simpelthen opdraget til, at 
man skal forfølge sine ambitioner og 
mål, men det skal altid ske under hen-
syntagen til andre mennesker.

Desuden kan jeg godt lide, at De Kon-
servative har en stærk social og kulturel 
profi l.

Min største udfordring bliver nok, hvis 
jeg bliver valgt, at jeg desværre vil være 
inhabil i nogle sager, der vedrører vores 
skolevæsen og især mine egen skole. Det 
er et vilkår, og det lever jeg med.

Ellers vil jeg nok skulle bruge en 
del tid på opgaven, vel og mærket tid 
som vil gå fra min familie og mit aktive 
sportsliv. Jeg tror dog også på, at jeg 
har en fordel frem for andre nye kandi-
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mellemspil

»Der er ikke noget, der  
er vigtigere end kunst  

og kærlighed«
{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }

Miljøer
 Det tværkommunale projekt    ”Ledelse af inkluderende 
læringsmiljøer” er nu klar med bud på, hvordan ledelsesud-
viklingen på det felt kan prioriteres i et samarbejde mellem 
skoleledelse og forvaltning. 

Det sker på en konference den 2. december 2013 i Odense 
med oplæg og workshops, hvor der er mulighed for at drøf-
te resultaterne fra og de metoder, der har været bærende i 
projektet.

Konferencen henvender sig til skolens ledelsesteam, for-
valtninger og andre med interesse for ledelse af fremtidens 
folkeskole. yderligere oplysninger på www.aarhus.dk/laff

 Der er nu i FTF nedsat  en politisk arbejdsgruppe, der skal beskrive FTF- 
ledernes rolle, som den forandrer sig i lyset af samfundsudviklingen med 
indirekte også fokus på ledernes organisatoriske placering.

Arbejdsgruppen består af FTF’s formandskab samt formændene for 
Skole lederforeningen, lederforeningerne i BUPL, DSR og Finansforbundet, 
og der skal foreligge et arbejde inden udgangen af i år.

Grænserne for det arktiske 
område mellem klimazonerne 
rykkes hvert år små 2 km 
længere nord eller syd på, alt 
efter hvilken halvkugle, man 
er på. 

Hele den klimazone, der 
kaldes Højarktis, herunder 
dens såkaldte biodiversitet, 
er dermed i fare for at svinde 
ind, ja forsvinde. 

Kilde: Artisk Råd

retten
Højesteret har i en dom i september 2013 
stadfæstet en afvisning af et krav om parallel-
overenskomst for en gruppe kommunale lede-
re.

Sagen var anlagt af en mindre forening af 
ledere ved Danskuddannelser (FLD), som 
krævede, at KL indgik en parallel overens-
komst for ledere ved de kommunale sprog-
centre på samme måde, som det i sin tid var 
sket for Landsforeningen af Ungdomsskole-
ledere (LU). 

Men stillingerne som ledere ved kommu-
nale sprogcentre er i forvejen dækket af LC’s 
fælles lederoverenskomst, som også dækker 
Skolelederforeningens område. 

KL ønskede ikke en udvidelse af overens-
komstdækningen, herunder optage forhand-
linger med FLD om indgåelse af en overens-
komst. Og Højesterets dom støttede altså det 
standpunkt.

 
Se mere på www.domstol.dk

r   ller

The ice is  
melting…



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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mellemspil

»Jeg er ikke så konservativ 
at det gør noget«

{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }

 undersøgelser viser,  at undervisning i skolehaver 
fremmer ikke bare læringsprocesserne men også 
at fl ere elever kommer med, uanset socialt tilhørs-
forhold og køn.
 
Med 10 mio. kr. fra Nordea-fonden etableres nye 
skolehaver, så op til 8.000 børn vil lære at lave 
mad, dyrke deres egne sunde råvarer og undervi-
ses i det fri.

kend den på knækket 
Kurven for inklusion er vendt, og fl ere specialbørn bliver nu i folke-
skolen. Det viser en delrapport fra DPU, Aarhus Universitet og Det 
nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

I 2010 gik 93,1 % af alle kommuneskolebørn i en almindelig 
klasse i folkeskolen. I 2013 var det 94,9 % – altså en stigning på 
1,8 procentpoint.

komPeTenCer
 Skolelederforeningen deltager  i et partsudvalg, som bl.a. skal op-
stille pejlemærker for, hvordan den milliard kroner, regeringen af-
sætter til efteruddannelse og kompetenceudvikling i 2014-20 i 
forbindelse med den nye folkeskolelov, bedst udmøntes.

Målet er bl.a., at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervi-
ses af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere 
linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse mv.

Næstformand i Skolelederforeningen Claus Hjortdal kalder det 
et både positivt og ambitiøst mål, som der vil blive brug for tid og 
ressourcer oven i de eksisterende i kommunerne for at nå. 

Foreningen arbejder på, at så mange af midlerne bruges i et 
samspil mellem lærere, pædagoger, ledelse og uddannelses- og 
kursusudbydere, så det primært kommer til at foregå inde i prak-
sisrummet og ikke alene på ’skolebænken’.

i en de     lig 
have 

Over de seneste  30-40 år er 
myndighederne kommet med anbefalin-

ger til, hvordan vi skal spise, for at 
leve sundest muligt. Nu ser 

kostrådene således ud:

Spis varieret, ikke for 
meget og vær fysisk aktiv

Spis frugt og mange 
grøntsager

Vælg fuldkorn

Spis mere fi sk

Vælg magre mejeriprodukter

Vælg magert kød 
og kødpålæg

Spis mindre mættet fedt

Spis mindre salt

Spis mindre sukker

Drik vand

Fødevarestyrelsen står bag.

På koST



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
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mere lUFTmere lUFT
new site is   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Mediegruppen }

 W eb og elektroniske nyhedsbreve bliver de 
vigtigste kommunikationsplatforme. Ad 
den vej fi nder nyheder og information let 
og hurtig vej til smartphones, tablets, via 
readere, apps mv., og der er rigeligt plads 
til it-baserede netværk, vidensdeling over 

nettet, kalenderbingo og hvad hjertet eller kan begære.
 Det stiller krav til Skolelederforeningen om at gå foran i 

udviklingen af foreningens medier og kommunikation. Her-
under levere øjeblikkelig, præcis og fokuseret info, målrettet 
medlemsgruppen.  Samt formidle/streame lyd, billeder, video 

og tekst/OH/tabeller, præsentere fakta- oplysninger, kalender 
m.m.  

Bedre navigation
Men aktualitetsbehovet og det grænseløse elektroniske rum 
har en akilleshæl. De mange informationer og den bibliote-
kariske opgave, skoleledernes hjemmeside også har (idet 
medlemmerne her kan fi nde relevante love, regler, værktøjer, 
kurser m.m.) fylder. Så meget, at hjemmesiden bliver svær at 
fi nde rundt i og fi nde de ting, man leder efter. 

Derfor har foreningens mediepolitiske udvalg besluttet, at 
funktionaliteter og indgange skal forenkles, at der har skullet 
ryddes op i indholdet samt laves et sprogligt eftersyn, og at 
hjemmesiden skal layoutes på ny, så det bliver lettere at ori-
entere sig – en opgave, der lyder enkel, men alligevel har væ-
ret så tilpas kompleks, at der er brugt en del tid fra foråret 
og til nu med at løse den.  

Fra september har den nye hjemmeside været klar. Udviklin-
gen af det nye site har bl.a. støttet sig til en analyse af trafi k-
ken, som den foregik på det gamle, og som viste, hvad brugerne 
foretrak at gå efter, og hvordan deres veje forløb. Herunder også 
hvor meget tid de brugte på søgning og på fx at se videoer, og 
hvor mange der bruge foreningens værktøjer mv. 

”Målet har været at organisere det hele på ny med mere 
ro og klarhed på, en overskuelig tematik med ikke mindst en 
bedre søgemulighed. De besøgende skal hjælpes bedst mu-
ligt igennem fra forside til underniveauer, så man fi nder det, 
man søger.  Det betyder bl.a. færre menuer og et farvel til 
det tidligere mere ’spraglede’ look, hvor farver, skrifter og 
elementer grafi sk tog magten”. 

”Indholdsmæssigt har nyhedsdelen fået en overordnet 
plads, da vi har konstateret, at nyhederne bliver læst, og de 
har også betydning for sitets aktualitet, da mange andre in-
formationer er mere statiske”, siger Michael Rasmussen, for-
mand for mediepolitisk udvalg.

Foruden nu tre bærende nyheder foroven, har den nye 
hjemmeside længere nede tre rækker kvadratiske box-ind-
gange: Fagforening, Politik og Skoleledelse, der er vurderet 
som de vigtigste overskrifter på det arbejde og de opgaver, 
Skolelederforeningen er involveret i. Hver af disse har – som 
man ser det – undermenuer. Fx: Hvad mener vi?

Hjemmesiden har fået nyt udseende og indhold. ønsket med omlægningen har været 

at skabe større overskuelighed, brugervenlighed og altså mere end et brush-up...
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artikelartikelin the air

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode af 
4 år fra den 1. maj 2014.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været 
medlem af Lærerstandens Brandforsik-
ring siden den 1. januar 2013, og som 
har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stem-
meberettigede medlemmer, som har 
fast bopæl i vedkommende valgom-
råde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem-
mer fra kandidatens medlemsgruppe. 
Disse 4 medlemmer må ikke være 
delegerede og behøver ikke at have 
bopæl i kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest fredag den  
22. november 2013.

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

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

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

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2014. De skal returneres, så de er på 
LB’s hovedkontor senest den 15. februar 
2014.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i 
marts 2014 på LB Foreningens hjemme-
side samt i de medlemsblade, hvori valget 
udskrives.

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

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

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

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

I alt skal 13 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems
gruppe 2

7. Lolland Falster 2 1

8. Fyn 3 2

9. Vest- og Sønderjylland 3 2

Valgområde 7  
(Lolland Falster)  

Postnr.: 4800 - 4990

Valgområde 8  
(Fyn)  

Postnr.: 5000 - 5990

Valgområde 9  
(Vest- og Sønderjylland) 
Postnr.: 6000 - 6990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

valg til generalforsamling 2014.indd   1 17-09-2013   10:56:00

Nyt nyhedsbrev
Hjemmesiden er blot en del af foreningens primært med-
lemsrettede kommunikationsopgave, der fortsat omfatter ar-
tikler, skolelederrelateret nyhedsstof, indlæg, ledere, beret-
ning, årsmøde, redaktion af pjecer samt formidling af andre 
materialer, overenskomst, lovstof, leder-værktøjskasse, med-
lemsudsendelser etc. Og på et mere anden plan: Ekstern 
synlighed og interessevaretagelse.

Men som sagt en vigtig del. Så de kommende måneder 
følger det elektroniske nyhedsbrev efter med et tilsvarende 
forsøg på forenkling og fornyet farvesammensætning. Ny-
hedsbrevet bliver ca. hver 3. uge sendt direkte til din mail-
boks, hvis du har tilmeldt dig! Hvis ikke, så gør det på hjem-
mesiden > Information.

Endelig vil foreningen satse yderligere på de uanede nye 
muligheder, elektronisk formidling giver i form at af udvikle 

blogs, debatfora og understøtte foreningens optræden på de so-
ciale medier samt supportere lokalforeningernes web-aktiviteter. 
Vi vil være foran – men det betyder omvendt, at overblikket ikke 
må mistes, og at alt ikke bare bliver sat søen.

 Skolelederne har krav på det nyeste nye.  Men det er et 
dilemma, at vores hjemmeside på en gang skal opfylde utal-
lige formål, og da det er vurderingen, at mange ledere har 
meget travlt, vil vi fastholde en tilgang, hvor det er forenk-
ling, rationalisering og ’sund fornuft’, der er i højsædet – og 
ikke teknisk fascination. Det er brugsværdien for den enkelte 
skoleleder, det gælder. 

Endelig er det ikke kun vigtigt, hvad Skolelederforeningen 
mener, men hvad du mener? Om bl.a. den nye hjemmeside, 
 her kunne anbefalingen være at give sin mening til kende på 
foreningens platform på Facebook. 



mellemspil

urolige drenge, der ikke lærer så meget under 
stillesiddende, boglig undervisning og med 
langsigtet potentiale til at blive fremtidens 
tabere er kendt viden. 

Mindre kendt er det måske, at omfanget af 
fagligt svage piger, der efter skolegangen 
ikke rigtigt falder til, ikke fi nder arbejde 
m.m. faktisk er større. 

Således befandt 14,9 % af drenge i denne 
kategori sig i 2011 uden for arbejdsstyrken, 
mens det gjaldt 23, 8 % af pigerne, viser tal 
fra Danmarks Statistik, som tænketanken 
Kraka har analyseret. 

Kilde: Kommunen

Eller fl ere. Så mange vil i løbet af i år have mistet retten til 
dagpenge, hvilket er langt fl ere end antaget.

I maj forlængede regeringen den såkaldte uddannelses-
ydelse for at holde hånden under de udfaldstruede dagpen-
gemodtagere. Samtidig indførte den en ny midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse, der dog bliver udfaset frem mod 2016.

En dagpengekommission skal inden foråret 2015 komme 
med forslag til, hvordan et fremtidigt dagpengesystem skal 
se ud.

Kilde: AK-Samvirke.

Come on
Foreningen har pr. 1. oktober ansat en ny kommunikations-
konsulent 20 t/ugtl. til primært at tage sig af vores website og 
elektroniske nyhedsbrev samt udvikle nye platforme til at 
kommunikere på som sociale medier, etablere debatfora, net-
værksgrupper m.m.

Det blev Malene Lieberknecht, som fi k jobbet blandt 121 
ansøgere! Malene er uddannet journalist med relevant, alsidig 
erfaring som bl.a. webredaktør på Tænk (Forbrugerrådet), skri-

bent m.m. på magasinet Vores Børn 
og fl ere andre medier. Hun er 47 år, 
er gift og har tre teenagebørn. 

Stort velkommen til Malene! Hun 
afl øser Søren Thomsen, der efter 
mange års tro og meget påskønnet 
tjeneste går på pension. God vind til 
ham J.

30.000 Succes

14,9 %23,8 %

en tænkning...
Inklusion er ikke et redskab eller en metode, det er en 
tænkning. Det er os, der skal skabe rammerne omkring 
barnets hverdag for at få barnet til at agere anderledes…

Bl.a. det siger skoleleder Kasper Føns fra Tåsingesko-
len i en ny halv time lang fi lm om inklusion i praksis, der 
er produceret med støtte fra UVM og kan ses gratis som 
oplæg til debat mv. 

Hent fi lmen på www.fi lmkompagniet.dk

og fl ere andre medier. Hun er 47 år, 
er gift og har tre teenagebørn. 

afl øser Søren Thomsen, der efter 
mange års tro og meget påskønnet 
tjeneste går på pension. God vind til 
ham 
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»Det er svært at bevare 
pessimismen«

{ Poul Schlüter (K), statsminister 1982-93 }



www.hojermobler.dk
Telefon: 51 51 60 10

Fordybelse

VIND MØBLER 
FOR 30.000,-

Deltag i vores konkurrence og få indrettet et passivt 
areal hos jer til en værdi af 30.000,-

Leg
Har I et areal på jeres skole, som ikke bliver brugt nok 
og som I godt kunne tænke Jer at bruge mere aktivt, så 
har I chancen nu. Skriv hvad I godt kunne tænke jer at 
bruge området eller lokalet til. Det kan fx være gangen, 
området ved trappen eller et helt tredje sted, som I 
synes er lidt for passivt. Kort sagt giv os en udfordring! 
Send os også meget gerne et billede.

Så deltager I i vores konkurrence om at 
vinde en møbelindretning til 
en værdi af 30.000,-

Skriv til 
konkurrence@hojermobler.dk
Læs også mere om 
konkurrencen på vores 
hjemmeside www.hojermobler.dk

Vinderen trækkes den 
16. december 2013 og får direkte besked.
Det er kun muligt at deltage som skole eller 
uddannelsesinstitution. 

Fællesrum

Gangareal

PersonalerumUndervisning
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8825

*  Vi trækker tre vindere blandt alle, der deltager 
 i konkurrencen. Vinderne får direkte besked.

KonKurrence 
Vind et års abonnement af en valgfri portal. 
Kig forbi standen og deltag i konkurrencen.

Gratis tasKe til de 

første 100 besøgende 

på standen. I tasken får du

det nye katalog over digitale

læremidler, en praktisk notes-

bog og desuden lidt lækkerier.

– så kig forbi Gyldendals stand i foyeren– så kig forbi Gyldendals stand i foyeren
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artikel

 D a jeg før sommerferien 
købte en ny bil, blev 
det samtidig et møde 
med en teknologi jeg 
ikke havde haft til rå-
dighed før: Fartpiloten. 

Jeg ved udmærket godt, hvordan sådan 
én virker, og havde glædet mig til at 
bruge den, men de første gange jeg 
aktiverede den, var der alligevel et lille 
snert af bekymring – fornemmelsen af, 
at nu var det ikke længere mig, der sty-
rede hastigheden på bilen – så havde 
jeg mistet kontrollen? 

Det samme kan også ske, når nye 
teknologier bliver introduceret i under-
visningen. Der bredes en stemning af: 
Se denne nye teknologi – nu skal den 
bare bruges! Teknologien får magten 
over undervisningen, og læringen risi-
kerer at komme i baggrunden.

Det vil også nemt kunne ske for vo-
res nye NAO robotter.  De er nuttede og 
det er fascinerende at se tre robotter 
kommunikere med børnene, spille fod-
bold eller danse Gangam Style. Tekno-
logien er – på trods af den høje pris – 
begyndt at dukke op på enkelte skoler 
rundt om i landet. Men inden det bliver 
alle skolers næste må-eje teknologi, 
har vi i Insero valgt at sætte robotterne 
under lup med projektet ”Fremtek”. 
Projektet har til formål både at præsen-
tere eleverne for nye teknologier samti-
dig med, at vi laver en systematisk un-
dersøgelse af, hvilket læringspotentiale 
der ligger i den enkelte teknologi: Kan 
robotterne understøtte elevernes læring 
og de udviklingsmål der er sat op – og 
hvis ja, hvordan? 

Robotterne 
 kommer

{ tekst: Anders Pagh / foto: Insero }   klumme

Forskere på sidelinjen
For at få svar på projektets spørgsmål 
og undersøge om vores umiddelbare 
fascination af robotterne også holder i 
en undervisningssammenhæng, samar-
bejder vi med følgeforskere fra Syd-
dansk Universitet. De har de didaktiske 
briller på og vil afdække, hvordan tek-
nologien fungerer i uddannelse, og un-
dersøge robotterne som læremiddel. 
For hvis robotterne er et af fremtidens 
læremidler, så skal vi være helt bevid-
ste om, hvad de kan og hvornår vi skal 
bruge dem. 

Fra oktober bliver tre robotter slup-
pet løs i ca. 15 klasser på 10 skoler 
fordelt fra 3. klasse til 3. g’ere på IKT-
linje. Den store spredning i alder og 
faglig tilgang gør det interessant at føl-
ge forskellen på elevernes tilgang til 
robotterne. Mon eleverne – på tværs af 
alder og kompetencer – oplever de 
samme muligheder og udfordringer? 
Der vil være stor forskel på hvor skolet 
de er, men er det en fordel at man er 
vant til at arbejde med teknologier eller 
ej? Kunne man forestille sig, at de små 
børn vil være mere umiddelbare og ikke 
nær så hæmmet af deres begrænsnin-
ger- og dermed ende med at være mere 
visionære end de store elever? 

Vi taler i denne sammenhæng også 
om begrebet teknologidannelse, og 

lægger altså op til en kritisk stillingta-
gen hos elever og lærere. Set fra et 
voksent perspektiv, er robotterne meget 
fascinerende og et udtryk for favre nye 
verden. Men hvordan forholder det sig 
hos eleverne? Bliver det ’endnu en ny 
teknologi’ og kan de bevare interessen? 
Mange af dem er vokset op omgivet af 
nye teknologier – lige fra bamser der 
kan tale til iPads. At de er så teknolo-
givante er en fordel, forventer jeg. De 
vil hurtigere kunne skære fascinationen 
fra og nøgternt forholde sig til, hvad 
robotten så egentligt kan. 

Medie mere end middel
En 3. klasse planlægger at bruge robot-
terne i et litteraturforløb.  Her skal ro-
botterne formidle de historier eleverne 
skriver – eller indgå i historierne. Andre 
klasser vil anvende robotterne i peer-to-
peer  læring, f.eks. i matematik, hvor 
robotten kan blive læringsmedie mel-
lem eleverne. Men derudover er det 
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stadig helt åbent, hvordan lærerne vil 
bruge robotterne. Afprøvningen bygges 
op i tre faser. Første fase er ’fri leg’ 
med robotterne, hvor elever og lærere 
sammen skal lære robotterne at kende. 
Til anden fase udarbejdes der, med 
hjælp fra forskerteamet, målrettede for-
løb til den enkelte klasse, og i sidste 
runde får elever og lærere mulighed for 
sammen at udvikle konkrete forløb, 
hvor de synes det er relevant. 

Robotterne vil komme rundt i alle 
faglige områder lige fra bevægelse, 
sprog, matematik, naturvidenskab og 
fysiologi. Der vil være områder, hvor 
robotterne muligvis vil skabe for meget 
fl immer – hvor fokus bliver mere på at 
lege med robotterne end at lære det 
faglige. Og selv om vi forventer at ro-
botterne vil skabe gode muligheder for 
læring, så er vi også klar til, hvis det 
modsatte viser sig. For til sidst vil vi 
evaluere projektet, og måske når vi 
frem til at robotterne ingen berettigelse 
har, eller kun i visse, få situationer. 
Men så har vi stadig opnået noget: vi 
har skabt viden omkring teknologien 
som kan danne grundlag for beslutnin-
gen om at købe/ ikke købe på andre 
skoler. 

Prøv muligheden
Projektet er et forsøg fra Inseros 
side, og det er et projekt, der er 
skabt med evaluering for øje. Sidelø-
bende med NAO-robotterne afvikles 
forløb, hvor en række klasser arbejde 
med 3D print. Det er en anden tek-
nologi som også så småt er på vej 
ind i det almindelige uddannelsessy-
stem, og hvis potentiale vi derfor har 
brug for at få undersøgt. Gennem 
projektet håber vi både at kunne 
samle viden ind, samtidig med at vi 
laver eksperimenterende undervis-
ning her og nu. Vi drager eleverne og 
lærerne ind i udviklingen af deres 
fremtidige undervisning, og vi får 
vigtigt input fra dem i forhold til 
hvad det er for projekter vi fremad-
rettet skal involvere os i. 

Fartpiloten er jeg blevet helt for-
trolig med, for som det også gælder 
robotterne, så gør den jo kun det, jeg 
har bedt den om…

Anders Pagh er projektleder hos In-
sero. Se mere på www.insero.dk.

fakta

Insero Science Academy er et 
uddannelsesselskab under 
Insero koncernen. 

Selskabet blev stiftet i septem-
ber 2013 og med en bevilling 
fra Insero fonden startede 
projektet Fremtek op i august. 
udover Fremtek har Insero si-
den 2008 investeret i over 100 
uddannelsesprojekter for over 
50 mio. kroner. Store projekter 
som mobile laboratorier med 
nyeste teknologier, projekter 
der skal styrke samspillet mel-
lem uddannelse og erhvervsliv, 
en årlig lærerkonference og 
mindre projekter som udbre-
delse af LEGO Mindstorms 
udstyr på lokale skoler osv. 

Formålet med Inseros ind-
sats er, at opfylde fondens 
formål om at skabe vækst og 
udvikling i området mellem 
Horsens, Vejle, Hedensted og 
Juelsminde, herunder at øge 
interessen for naturfagene 
gennem aktiviteter der styrker 
den eksperimenterende un-
dervisning. 

Juelsminde, herunder at øge 
interessen for naturfagene 
gennem aktiviteter der styrker 
den eksperimenterende un-
dervisning. 

nao robotterne 
kan opleves på 
Skolelederforenin-
gens årsmøde 
d. 24. oktober. 
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Skolens nye platform 
til  videndeling og samarbejde

Skolebordet.dk
• En platform til  videndeling og samarbejde bygget på Microsoft Office 365
• Giver gode muligheder for workflows, der understøtter deling, aflevering og  

returnering af dokumenter
• Sikrer nem administration og distribution af skolens digitale læringsmidler
• Understøtter de fleste platforme og enheder, og udnytter det fulde potentiale med  

“Bring your own device”
• Designet med en enkel brugergrænseflade, der også understøtter de mange enheder 

med trykfølsom skærm - som f.eks. iPads 
• Alle elever og lærere får gratis adgang til  Microsoft Office 365 - herunder den velkendte 

Microsoft Office pakke i netudgave

Læs mere på skolebordet.dk eller ring på tlf. 8877 4100

Besøg os på 
Skoleledernes 
Årsmøde 2013 

Stand A-212

SkolebordetDK_annonce Plenum oktober 2013.indd   1 23/09/13   13.42
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nye bøger
ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

3
anmeldelser

Med afsæt i de 16 mennesketyper i Me-
yers-Briggs Type Indikator (MBTI) og Jun-
giansk Type Indeks giver forfatteren sit 
bud på, hvordan man som leder kan forstå 
og udvikle sit personlige lederskab ved at 
anvende typebeskrivelserne. 

I sin præsentation af det typologiske 
perspektiv er Grønkjær omhyggelig med at 
understrege, at MBTI og JTI ikke kan bru-
ges som en facitliste til det enkelte men-
neske; typeprofi lerne er ikke et udtryk for 
sandheder, men giver snarere et fi ngerpeg 
om, hvad det er, man foretrækker at arbej-
de med på et givet tidspunkt, om ens præ-
ferencer. Typerne viser således heller ikke 
noget om, hvad man evner, eller hvilke 
kompetencer man er i besiddelse af. Derfor 
kan typeindikatortestene  ikke anvendes i 
rekrutteringsøjemed, konkluderes det.

Lederens vigtigste værktøj er lederen 
selv, står der på bagsiden af bogen. Det er 
der jo sådan set ikke noget nyt i – spørgs-
målet er nok snarere, om vi i den travle 
hverdag er gode nok til at prioritere refl ek-
sion over eget lederskab og til at lære af 
de situationer, hvor vi lykkes mindre godt 
som ledere? Mange, jeg selv inklusiv, må 
konstatere, at der kan være et godt stykke 
vej mellem lysten til at udvikle sit leder-
skab gennem refl eksion og så rent faktisk 
at få det gjort. Og hvordan er det også 
lige, man kommer i gang? Det får man her 
et kvalifi ceret bud på.

Bogen er logisk bygget op med først en 
fyldig præsentation af de typologiske 
funktioner, et spørgeskema, hvor man får 
afdækket sine egne præferencer samt en 
grundig gennemgang af de 16 menneske-

typer. Dernæst følger tre kapitler, der invi-
terer til refl eksion over emnerne: Ledelse 
fra de uudviklede funktioner, Ledelsesop-
gaver og ledelsesstil typologisk set samt 
Forandringsledelse med modsatte typer. 
Endelig afsluttes den overordentligt vel-
skrevne og velredigerede bog med nogle 
konkluderende betragtninger.

Bogen kan anvendes både på det per-
sonlige plan, og i det ledelsesteam, der 
prioriterer teamets udvikling. Med de 
mange forslag til refl eksion, test og op-
mærksomhedspunkter kan bogen sætte 
gang i konstruktive drøftelser i ledelses-
teamet, hvad angår såvel organisering af 
arbejdet og de forskellige arbejdsopgaver, 
der er i teamet, som til en bedre forståel-
se og anerkendelse af hinandens præfe-
rencer og måder at være ledere på. 

Jeg har tidligere arbejdet med MBTI i 
mit lederskab og som del af min lederud-
dannelse, så jeg var i udgangspunktet 
skeptisk i forhold til, om Kend din ledel-
sesstil kunne bidrage med nyt. Min jyske 
skepsis blev dog hurtigt vendt til begej-
string og en ægte lyst til at tage imod in-
vitationen og refl ektere over mig selv som 
leder, mine præferencer, hvordan jeg kan 
beskytte mig selv mod de uudviklede 
funktioner mv. 

Rejsen synes kun lige begyndt, men 
den har allerede bragt mig vidt omkring. 
Tak for det.

Kirsten Koudahl

Viceskoleleder

Skelgårdsskolen

Tårnby

PerSonaliTy

Kend din ledelsesstil
Typologi og det personlige lederskab 
Preben Grønkjær
Dansk Psykologisk Forlag
247 sider, 288 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 refl ekterende 
praktiker
Tiltag til en ny udformning af 
undervisning 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
professionalisme 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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ny viden

Diplom i skoleleDelse

Uddannelsesforløb med:
> Fokus på temaer, der har afsæt i skolelederens opgaver og udfordringer
> Plads til refleksion væk fra den hektiske lederhverdag
> Intensive internater, hvor du kan danne netværk med andre ledere fra skoleverden

Læs om forløbet og næste hold på www.viauc.dk/ledelse

LederuddanneLse
meD fokus på skoleleDerens aktuelle uDforDringer

04
48

8

Scan koden og   
læs mere om 
uddannelsen

04488 Annonce Plenum Skoleledelse okt 2013.indd   1 20-09-2013   13:17:48



  nummer 06 / oktober 201362

anmeldelser

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 defi nition på teamet præsenteres ud fra fi re stærke minimumsstan-
darder: 

›  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 interview med erhvervspsyko-
log Erik Kjær med overskriften: Teamet lykkes, når poesi, kreativi-
tet og lydhørhed smelter sammen.

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 stærke 
teams og måling af teamets erfaring og modenhed.

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

”Vi skal tage dét at indgå i fællesskaber langt mere alvorligt og bli-
ve bedre til at samarbejde, hvis vi ønsker at nå et niveau, hvor neder-
lagene 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 fornægter sig ikke – og godt for 
det! Alt i alt fornemmer 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 performance team osv?

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

De to forfattere bringer et meget væsentligt bidrag hertil og be-
skriver teamets software: at opbygge gensidig tillid, at opbygge 
energi til engagement, sammen at identifi cere og skabe teamet, 
sætte fælles hjørnefl ag, defi nere og tage fælles ansvar og skabe en 
fuldt integreret feedback-kultur.

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

Knud Nordentoft

Skoleleder, 

Søgårdsskolen

Gentofte

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.

Germansk orienterede lærere og ledere arbejder inden for en 
pædagogisk ramme, der meget ofte er defi neret ud fra anta-
gelser og forventninger. 

Antagelser om den gode pædagogiske praksis. Hvad der er 
godt for Emilie, er også godt for Kurt. Angelsaksisk pædago-
gik bygger ofte på optællinger og forventelige hændelsesfor-
løb. 

John Hattie tilhører sidste kategori og med bogen rammer 
han den pædagogiske praksis på dansk. Hattie har læst og 
optalt pædagogiske analyser gennem en menneskealder for at 
komme med et begrundet udsagn om undervisningens effekt: 
Hvilke tiltag og pædagogiske initiativer udløser et forbedret 
udbytte af undervisningen i skolen. 

Næppe overraskende for Plenums læsere er lærerens til-
stedeværelse ved timens begyndelse en god basis for solid 
indlæring. 

Bogens mission er at identifi cere de faktorer, der hæmmer 
og fremmer elevernes indlæring. Kritikere hævder, at identifi -
kationen er udtryk for en reduktion og dermed fremmedgørel-
se af relationen mellem lærere og elever. Eleven bliver objekt 
for lærerens udfoldelser. Nogle vil hævde: Ja og… det er jo 
lærerens ansvar at bringe eleven sikkert i havn.

Bogens både styrke og svaghed er bredden i påvirknings-
faktorer. Styrken er antallet. Svagheden er spredningen mel-
lem begrebskort og klasserumsadfærd. 

Bogen kan anbefales til lærere og skoleledere. Dybest set 
er det en kogebog, hvor skoleledelsen ud fra en analyse af 
egen skole, kan iværksætte fornuftige pædagogiske tiltag i 
samarbejde med personalet. Vælge til og fra i de faktorer, der 
rimer på Hobro og Rønne til gavn for skolens elever. 

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

PS: Læs artiklen om Hattie og hans 
forskning i Plenum 4/13 s. 38 ff.. 
Den ligger på hjemmesiden

 nyT 
angelSakSiSk
kØkken

Synlig læring – for lærere 
John Hattie
Dafolo Forlag
312 sider, 498 kr.

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!
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KONFERENCE:
Skolen og det 
inkluderende 
samfund
På hvilke områder kan skolen 
medvirke til at formindske de 
sociale og kompetencemæssige 
forskelle, børnene hver især har 
med hjemmefra? 

Og er der områder, hvor skolen 
ligefrem øger forskelle mellem 
børnene?

Den 18. november holder SFI kon-
ference om skolen og det inklude-
rende samfund. 

Kom og bliv klogere på den 
seneste forskning, bliv in-
spireret af internationale 
erfaringer og diskuter med 
engagerede kolleger og 
fagfolk.

TID: 18. november kl. 9-16

STED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-

33, 1780 København V

PRIS: 1300 kr.

TILMELDING: www.sfi.dk

        eller scan koden:

Mød 

Agi Csonka (SFI), 

Christ ine Antor ini  (UVM), 

Andreas Rasch Christensen (UC VIA), 

Mary Jean Gallagher (Canada), Lisa Rosén 

Rasmussen (DPU), Mads Meier Jæger (SFI), 

Søren Winter (SFI), Anders Holm (SFI), Mette 

Lausten (SFI), Anna-Vera Meidell Sigsgaard 

(UCC), Camilla Sebelin & Laura Katrine 

Grevesen (UVM) samt en masse 

kolleger og fagfolk.

SFIkonf_plenum.indd   1 23-09-2013   17:04:20

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!
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www.klassetrivsel.dk

KicKstart 
trivslen  
på din 
sKole
Med Klassetrivsel.dk har I værktøjet til at

•		opsætte	trivselsundersøgelser	til	hele		
skolen	og	invitere	lærerne	til	at		
gennemføre	undersøgelsen	i	deres	klasser.	

•		give	ledelsen	det	samlede	overblik	og	den	
nødvendige	indsigt		i	trivslen	på	skolen	og	
samtidig	give	lærerteams	og	den	enkelte	
lærer	uvurderlig	viden	om	klassens	og	
elevernes	trivsel	og	relationer.

•		arbejde	systematisk	og	målrettet	med	at	
styre	elevernes	trivsel	i	sammenhæng	med	
den	faglige	udvikling,	som	der	står	skrevet	i	
”Aftalen	om	fagligt	løft	at	folkeskolen”.

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  
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BØGER m.m

Jeg underviser i   ❏ Grundskolen   ❏ Ungdomsuddannelse
  ❏ Voksenuddannelse   ❏ Andet

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

Underskrift
Rabatbilletten er kun gyldig med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET ENTRÉ 85 KR. (NORMALPRIS 115 KR.)

BELLA CENTER A/S · CENTER BOULEVARD 5 · 2300 KØBENHAVN S

TJEK PROGRAMMET PÅ DIN SMARTPHONE: M.BOGFORUM.DK

Fredag 10-19, lørdag 10-18, søndag 10-18      Se mere på www.bogforum.dk

Bliv klogere på 

BogForum:

Mød bl.a. Mads Bab 

”Gnisten i arbejdslivet” og 

Christia
n Ørsted ”Livsf

arlig 

ledelse” i samtale med Trine Sick!

Faglig Scene, 

søndag den 10. nov. 

kl. 14:15

Jeg underviser i   ❏ Grundskolen   ❏ Ungdomsuddannelse
  ❏ Voksenuddannelse   ❏ Andet

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

Underskrift
Rabatbilletten er kun gyldig med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET ENTRÉ 85 KR. (NORMALPRIS 115 KR.)

BELLA CENTER A/S · CENTER BOULEVARD 5 · 2300 KØBENHAVN S

TJEK PROGRAMMET PÅ DIN SMARTPHONE: M.BOGFORUM.DK

Fredag 10-19, lørdag 10-18, søndag 10-18      Se mere på www.bogforum.dk

Bliv klogere på 

BogForum:

Mød bl.a. Mads Bab 

”Gnisten i arbejdslivet” og 

Christia
n Ørsted ”Livsf

arlig 

ledelse” i samtale med Trine Sick!

Faglig Scene, 

søndag den 10. nov. 

kl. 14:15

 D et er 22. gang, der bliver afholdt BogForum i 
København, nu i større rammer i Bella Cen-
ter, Ørestad.

Som vanligt deltager undervisningsforlag og 
andre interessenter på BogForum, og ansatte 

ved skoler og uddannelsesinstitutioner rabatbilletter tilbydes 
her  2 rabatbilletter. Prisen for indgang for Plenums læsere 
er 85 kr. (normalpris 115 kr.).
 
På BogForum vil der være lejlighed til at komme i dialog 
med personerne bag undervisningsmaterialerne, at stifte be-
kendtskab med nye aktører på markedet, samt høre foredrag 
på messens scener eller deltage i aktiviteter på standene.
 
Se hele programmet for BogForum på www.bogforum.dk.
 

du får tilbud
www.klassetrivsel.dk

KicKstart 
trivslen  
på din 
sKole
Med Klassetrivsel.dk har I værktøjet til at

•		opsætte	trivselsundersøgelser	til	hele		
skolen	og	invitere	lærerne	til	at		
gennemføre	undersøgelsen	i	deres	klasser.	

•		give	ledelsen	det	samlede	overblik	og	den	
nødvendige	indsigt		i	trivslen	på	skolen	og	
samtidig	give	lærerteams	og	den	enkelte	
lærer	uvurderlig	viden	om	klassens	og	
elevernes	trivsel	og	relationer.

•		arbejde	systematisk	og	målrettet	med	at	
styre	elevernes	trivsel	i	sammenhæng	med	
den	faglige	udvikling,	som	der	står	skrevet	i	
”Aftalen	om	fagligt	løft	at	folkeskolen”.

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

Gratis 
prøve-
periode

Hør nærmere på  
tlf.	21	21	90	56	eller	
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  nummer 06 / oktober 201366

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 konfl ikthåndtering 
› arbejdsskader 
› arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
› andre relevante emner fra lederens dagligdag

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

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

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef 
Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht 
mali@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

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

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

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

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

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Studentermedhjælp 
Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

POLITIKERE OG PERSONALE

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

HURTIG 
KONTAKT

7025 1008

LEDELSESVÆRKTØJER 

2. udgave

SkoleledelSe

SkoleledelSe 
TÆT PÅ

i en ny 
konTekST…

Hvordan ser Skoleleder-foreningen på de udfor-
dringer, medlemmerne står over for i den kommende tid, og hvilke ledelsestiltag anser foreningen for at 
være relevante i den  
sammenhæng?

2. udgave

SkoleledelSe

SkoleledelSe 
TÆT PÅ

i en ny
konTekST…

Hvordan ser Skoleleder-
foreningen på de udfor-
dringer, medlemmerne står over for i den kommende tid, og hvilke ledelsestiltag anser foreningen for at 
være relevante i den 
sammenhæng?

Kom godt 
i gang med 

en ny 
folKesKole…

Et værktøj fra 
Skolelederforeningen 
August 2013

Indledende ledelsesmæssige refleksioner

Kom godt 
i gang med 

en ny 
folKesKole…

Et værktøj fra 
Skolelederforeningen
August 2013

Indledende ledelsesmæssige refleksioner

Reform og nye måder at 
organisere skolen på 
stiller krav til skoleledel-
sernes planlæggende 
arbejde. Få støtte og 
inspiration her! 

Hvordan ser Skolelederforeningen 
på de udfordringer, medlemmer-
ne står over for i den kommende 
tid, og hvilke ledelsestiltag anser 
foreningen for at være relevante i 
den sammenhæng?

I gang Tæt på
Ny 

udgave

Alle materialer og 
værktøjer som 

Skolelederforeningen 
har udarbejdet ligger på skolelederforeningen.org

InspIratIon tIl bedre ledelse
I praksIs

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

Af Karin Overballe  og Helle 
Overballe Mogensen
298 kr.

Af Danielle Bjerre Lyndgaard
248 kr.

Af Camilla Raymond
348 kr.

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

nYHednYHed

nYHed

nYHed nYHed

298 kr.

248 kr.

Af Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen

nY serIe

når efteruddannelse skal virke ...

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 
bøger i serien har forord af Steen Hildebrandt.

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

se vores store udvalg af ledelsesbøger på dpF.dk
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Dansk Psykolo-
gisk forlag

InspIratIon tIl bedre ledelse
I praksIs

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

Af Karin Overballe  og Helle 
Overballe Mogensen
298 kr.

Af Danielle Bjerre Lyndgaard
248 kr.

Af Camilla Raymond
348 kr.

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

nYHednYHed

nYHed

nYHed nYHed

298 kr.

248 kr.

Af Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen

nY serIe

når efteruddannelse skal virke ...

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 
bøger i serien har forord af Steen Hildebrandt.

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

se vores store udvalg af ledelsesbøger på dpF.dk
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Aqua lineAqua line

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

Besøg os på aqualine.dk, Facebook eller LinkedIn

Få eleverne til at drikke mere vand med en drikkevandskøler. 

På Skoleledernes Årsmøde har du mulighed for at gøre en rigtig god handel. 

Køb en Fontemagna drikkevandskøler under konferencen, og få en SPORT 
drikkevandskøler med til lærerværelset. Uden beregning. 

Du er også velkommen til at komme forbi vores stand A18 på konferencen og 
få fyldt en drikkedunk med rent frisk koldt vand. 

Mød os på 
Skoleledernes 

Årsmøde 

STAND A18

Rent frisk koldt vand 
til elever og lærere

Besøg os på aqualine.dk, Facebook eller LinkedIn

Få eleverne til at drikke mere vand med en drikkevandskøler. 

På Skoleledernes Årsmøde

Køb en Fontemagna drikkevandskøler under konferencen, og få en SPORT 
drikkevandskøler med til lærerværelset. 

Du er også velkommen til at komme forbi vores stand A18 på konferencen og 
få fyldt en drikkedunk få fyldt en drikkedunk 

Rent frisk koldt vandRent frisk koldt vandRent frisk koldt vandRent frisk koldt vand
til elever og lærere

Fontemagna

SPORT

Kom og fyld en 
drikkedunk med 

koldt vand på 
stand A18
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