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leder

På det kommunale, regionale og statslige område er der indgået generelle forlig. 
Alle toårige, med en smal økonomisk ramme, reguleringsordning m.m.

Men forligene er først på plads, når de specielle, organisationsspecifi kke OK-
forhandlinger er afsluttet. Og her er forhandlingerne mellem KL og LC som be-
kendt brudt sammen. Det betyder også, at vores LC-lederoverenskomst, der er en 
del af de samlede LC-forhandlinger, ikke er afklaret.

Skolelederforeningen fi nder situationen meget beklagelig og har hele tiden peget 
på, at en forhandlingsløsning ville være meget bedre for alle parter og for folkeskolen. 
Men sådan skulle det ikke være. KL har stået fast, når det gælder lærernes arbejds-
tidsaftale og har benyttet sig af arbejdsgivernes kollektive kampskridt: lockout. 

Det betyder, at KL har lockoutet alle overenskomstansatte lærere på det kom-
munale område – ligesom fi nansministeren på statens område – fra primo april. 
Lockouten omfatter ikke tjenestemænd og ikke skoleledere og ledere i øvrigt. Det 
er i skrivende stund uvist, om ledergruppen senere inddrages aktivt i konfl ikten.

Under alle omstændigheder er det en meget barsk tid, vi kan se frem til, da det in-
debærer, at skolerne må køre på meget lavt blus, idet alle konfl iktramte ikke må kom-
me på arbejdspladsen og ingen løn får, hvis konfl ikten ikke afværges inden tidsfrister-
ne udløber.

Alle LC-medlemmer i konfl ikt vil få udbetalt konfl iktstøtte. Samtidig vil med-
lemmer, der ikke er i konfl ikt, skulle indbetale et konfl iktkontingent til støtte for de 
medlemmer, der er i konfl ikt. Det er vilkårene, for både lærere og ledere, når vores 
organisation LC er i konfl ikt.

Det er desværre meget ødelæggende for klimaet og vilkårene for at gennemføre 
en kommende reform af folkeskolen, hvis vi ender i en opslidende konfl ikt her i 
foråret. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre parterne KL og LC til at komme til 
forhandlingsbordet og begynde at tale samme sprog!

Skolelederforeningen orienterer løbende om situationen på hjemmesiden.  

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

OK’13: KONFLIKT
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Men sådan skulle det ikke være. KL har stået fast, når det gælder lærernes arbejds-
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debærer, at skolerne må køre på meget lavt blus, idet alle konfl iktramte ikke må kom-
me på arbejdspladsen og ingen løn får, hvis konfl ikten ikke afværges inden tidsfrister-
ne udløber.

Alle LC-medlemmer i konfl ikt vil få udbetalt konfl iktstøtte. Samtidig vil med-
lemmer, der ikke er i konfl ikt, skulle indbetale et konfl iktkontingent til støtte for de 
medlemmer, der er i konfl ikt. Det er vilkårene, for både lærere og ledere, når vores 
organisation LC er i konfl ikt.

Det er desværre meget ødelæggende for klimaet og vilkårene for at gennemføre 
en kommende reform af folkeskolen, hvis vi ender i en opslidende konfl ikt her i 
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BEHOV FOR AT NYTÆNKE 
SKOLENS UDEAREALER? 

I mit daglige arbejde med skoler ser 

jeg et tydeligt behov for i større 

omfang at kunne inddrage udearealer 

til bevægelse, forskellige fag og lærings-

former. Et behov for at skabe plads til 

mange forskellige og sam tidige aktivi-

teter. Særligt at aktivere de mindst aktive 

elever – og give alle lyst og glæde ved 

at lege, lære og bevæge sig!

SKAB NYE SPÆNDENDE 
UDERUM TIL BL.A.

• bevægelse på mange måder og 

niveauer – både til fri leg og faglige 

aktiviteter
• udendørs eksperimenter, værksteds- 

og projektarbejde

• stilleområder, “rum i rum” til ophold, 

fordybelse og gruppearbejde

• samling og formidlingssteder til 

udeaktiviteter, teater og musik

Learningspaces og Copla kan hjælpe jer med at skræddersy en optimal 

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

af delområder med høj legeværdi og læringspotentiale, til nytænkning og 

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

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

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

Seminar om indretning af udemiljøer. 

8. marts i Kbh. og 14. marts i Århus. 
Se mere på www.learningspaces.dk

husk!

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 

i læringsmiljøer. Gennemført 

mere end 200 udearealer 

i samarbejde med Copla.

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 

i læringsmiljøer. Gennemført 

mere end 200 udearealer 

i samarbejde med Copla.

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

NYTÆNK SKOLENS UDEAREALER TIL

 leg, læring og bevægelse
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skolepolitisk

 F 
 
 
 

ør interviewet 
med Anne Vang 
lytter jeg på 
vandrørene i det 
københavnske 
skolemiljø. Kan 
de lide hende, 
eller håber de, 
hun siver væk 

gennem en lækage på rådhuset? Men prædi-
katerne er entydige: Totalt dedikeret, visio-
nær, dygtig og effektiv til at få sine idéer 
igennem er nogle af de ord, der bliver hæftet 
på den unge borgmester. En der altid bakker 
skolerne op… også i modvind. Jeg får histori-
en om Holbergskolen med de mange tospro-
gede elever, hvor lederen af pædagogiske år-
sager bestemmer sig til kun at invitere børne-
nes mødre til et møde. Kritikken hagler ned 
over skolen, fra DF, Venstre… og fra Søvndal, 
der pludselig er vågnet op til religionskamp. 
Men Anne Vang sætter sig ind i sagerne og for-
svarer skolen. Og hun står fast. Skolen ved 
bedst. Eller når Antorini hænger skoler ud med 
dårlige karakterer. Anne Vang er straks parat til 
at forklare mellemregningerne, så resultatet 
lyder mere forståeligt… og rimeligt nok. 

Jeg møder hende derfor med positive for-
ventninger, for jeg ved, at skoleledere ellers 
jævnligt har en del at udsætte på politikere, 
der bestemmer en masse uden at vide en 
masse. Først vil jeg have hende til at reflekte-
re over, hvad der gør hende forskellig fra en 
erhvervsleder. Anne Vang smiler: 

”Selvfølgelig er der forskel på at være poli-
tisk leder og erhvervsleder. Konflikten er ibo-
ende i selve det at være politiker. Selvfølgelig 

Anne Vang gjorde politisk lynkarriere, da hun som bare 26-årig blev borgme-
ster for børn- og ungeforvaltningen i Københavns kommune. Hun har siden 
koncentreret sig om at skabe et stabilt økonomisk grundlag for sit område og 
været stærkt engageret i at implementere inklusionsprojektet og omfordele 
ressourcer efter sociale kriterier. Og en hel masse mere.

kan en erhvervsleder være part i konflikter, 
men for en politiker er konflikten helt uundgå-
elig. Der er en højre side og en venstre side af 
salen, fordi vi vil forskellige steder hen. Det 
ville være mærkeligt, hvis vi ikke ville noget 
forskelligt. Vi er mennesker, der er gået ind i 
politik, fordi vi tror på noget. Det betyder, at 
politisk styrede områder er særligt udsatte for 
kursændringer, selv om ikke alle områder har 
godt af mange ændringer. Skoleområdet er 
særlig følsomt over for markante kursændrin-
ger. Da jeg kom til, var jeg ude at besøge alle 
skolerne og en række børnehaver og daginsti-
tutioner. Her fandt jeg ud af, at det, der var 
værst for dem, var zigzag-styring, mere end 
det var budgetstørrelser. De havde brug for 
budgetsikkerhed, og at de økonomiske ram-
mer ikke hele tiden blev ændret hen over året. 
Det var dræbende for skolerne at skulle gå ind 
i nye projekter, som de engagerede sig i med 
liv og sjæl, og så to år efter opleve, at projek-
terne blev aflyst og erstattet af andre, efter 
hvor de politiske vinde nu blæste. Folkeskole-
loven er blevet ændret en ”trilliard” gange, og 
hvis kommunalpolitikken også zigzagger, bli-
ver det uudholdeligt for skolerne. Derfor var 
der en massiv efterspørgsel efter ”ro”. Det er 
egentlig paradoksalt, fordi skolefolk gerne vil 
have udvikling og selv udvikler sig dag for 
dag. Men nu var ønsket altså, at det som mi-
nimum ville gå i samme retning et godt styk-
ke tid”. 

Usexet borgmester
Selvfølgelig kunne jeg ”ikke love fuldstændig 
ro, for jeg er ikke sat i verden for at sikre, at 
der ikke sker noget som helst, men jeg ville 

gøre meget for at tilstræ-
be sikkerhed for budget-
ter og en retning for pæ-
dagogisk og faglig udvik-
ling”. 

Hvad hun så konkret 
gjorde ved det? 

”Det lyder godt nok 
usexet, men jeg lagde ud 
med at blæse til kamp 
mod økonomiske puljer. 
Vi havde sindsygt mange 
puljer i Københavns Kom-
mune. Politikere vil det jo 
ih og åh så godt, så når 
man hører om et eller an-
det projekt, kan man let 
brænde varm på det og få 
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den fixe ide, at så skal alle skoler være med. 
Men det efterlader et meget snævert økono-
misk rum til faglig udvikling på den enkelte 
skole, fordi så stor en del allerede er defineret 
fra centralt hold. Jeg snakkede med en leder, 
som sagde, at det hun var uddannet til, nem-
lig det faglige og det didaktiske, var der kom-
met en stadig snævrere rum for, mens hun 
havde fået mere og mere økonomisk og perso-
nalejuridisk ansvar. Det var for hende para-
doksalt og satte hende som leder under pres. 
Hvordan kan man være et fagligt fyrtårn, hvis 
der ikke er rum til at være det i? Hun snakke-
de om den privatpraktiserende folkeskolelæ-
rer, som gjorde som altid, fordi hun som leder 
ikke havde tilstrækkelig ”tid” og ”rum” til at 
tale med lærerne om skolens kerneydelser og 
målsætning. Jeg tror, det er enormt vigtigt 

som politisk leder at give de enkelte skoler 
det råderum, der skal til. Det er paradoksalt, 
hvis vi som kommunalpolitikere ikke skulle 
forstå det, for vi er om nogen frustrerede, når 
landspolitikerne ikke giver os det nødvendige 
råderum”.

Pengene skal blive
Anne Vang råder derfor kommunalpolitikere til 
at modstå pres fra både medier, landspolitike-
re og andre politikere i kommunalpolitiske ud-
valg, som gerne vil ”gøre noget” og gerne vil 
have gode mediehistorier – og derfor laver 
projekter baseret på tidsbegrænsede puljepen-
ge. Man skal holde fast i, at man ude på sko-
lerne ofte ”ved”, hvad der vigtigt og nødven-
digt, for her ligger den faglige ekspertise. Anne 
Vang siger derfor, at skoleområdet kun skal 

tage imod og implemente-
re forskellige projekter, 
hvis bevillingen, der følger 
med, er varig:

”Ja, vi vil gerne give 
skolemad til de børn, hvis 
forældre ikke har særligt 
mange penge. Vi ved, at 
det får børnene ned fra 
gardinerne og forhindrer 
dem i at køre helt op på 
hurtige sukkerfix. Men vi 
vil kun indføre det, hvis 
det er en varig bevilling”.

Skolemad har været en 
af Anne Vangs kæpheste, 
så hun smiler bredt, når 
hun fortæller om det. 

håndværk
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Hun fortæller også, at hun blev testet tidligt 
som borgmester på hendes ide om at nedlæg-
ge puljer, da et par ildsjæle i udvalget ville 
gennemføre skoleskak på alle københavnske 
skoler. Men det ville så være nødvendigt at 
tage pengene fra skolernes grundbevilling og 
på forhånd binde penge til aktiviteten. Alle 
sagde, at skoleskak ville være en god ide:

”Men vi besluttede os til at undgå fristel-
sen til at bestemme det for alle skolerne. Sko-
leskak kræver for at blive en succes, at der er 
nogle på skolen, der brænder for sagen. Ellers 
giver det ikke mening. Hvis det er tvang og 
bare bliver et irritationsmoment, vil det kun få 
en negativ effekt. Jeg tror, det er noget sær-
ligt for politiske ledere i forhold til erhvervsle-
dere, at vi ligger under for et større pres i for-
hold til at lave midlertidige løsninger. Men 
varige løsninger giver bare mere mening”.

Anne Vang vil lige indskyde en bemærk-
ning om skoleledere. Det lyder som anerken-
delse:

”Skoleledere står i en særlig position, der 
på mange måder ligner politikeres. De leder 
opad mod et politisk niveau og en forvaltning, 
og så leder de mod deres lærere, men de skal 
også lede mod en forældregruppe. Når jeg sy-
nes, at min ledelsesfunktion er kompleks, så 
er deres lige så kompleks. Det er vigtigt at 
have en dialog om, hvordan vi klæder hinan-
den på til at løfte den opgave. Vi må hjælpe 
hinanden, så det prøver vi”.

Mester og lærling
Et af de skudsmål Anne Vang fik af en skole-
leder, jeg snakkede med, var, at hun var en 
god politisk håndværker. Oplært af Ritt Bjer-
regaard:

”Politik er som alle andre fag, man bliver 
bedre efterhånden. Jeg kom selv fra en posi-
tion som politisk ordfører, som er en rolle, 
hvor diskussionen af de politiske positioner er 
vigtige, og hvor man konstant lever med et højt 
konfliktniveau. En borgmester derimod skal få 
tingene til at fungere i virkeligheden og skal 
skabe kompromisser og have ting vedtaget. Der 
er lang vej mellem de to funktioner. Derfor slog 
jeg mig noget i begyndelsen som borgmester. 
Jeg går meget op i skoleudvikling, men det 
skal ske ad dialogens vej helst uden voldsom-
me konflikter. Som politiker kan man lave 
mange reformer og skrive bunker af papir. Men 
det er jo kun et papir. Der skal også være ejer-
skab blandt skolerne. Hvis vi skal løse en op-
gave nedsætter vi sparringsgrupper, hvor der er 
repræsentanter fra skolerne. I starten tænkte 
jeg: Vi skal bare have en repræsentant fra hver 
type af skoler. Men så opdagede jeg, at i de 
byområder, hvorfra der var folk, der havde del-

taget i sparringen, skete implementeringen 
bedre end i andre områder. Så nu har jeg lært, 
at jeg skal invitere repræsentanter fra hele 
byen. Det havde jeg bare ikke tænkt over, men 
det er en del af håndværket at lære af de erfa-
ringer, man gør sig undervejs. Jeg tror også, at 
jeg er blevet bedre til at facilitere forandrings-
processer og dialoger”. 

Frontverkürtzung
Hun veksler mellem intens i øjnene og tvang-
fri gestik, mens hun fortsætter:

”Jeg håber at området opfatter mig som 
en, der brænder for det, jeg står for. For det 
gør jeg. Det vigtigste er at ville noget, at 
brænde for det og have dialogen med dem, 
der ved mere end en selv. Jeg er ikke skole-
ekspert, derfor skal jeg have dialog med eks-
perter og skoleledere. Man skal ikke som poli-
tiker tro, at man har alle løsninger. Et af de 
bedste råd, jeg fik, da jeg blev borgmester, 
kom fra en garvet embedsmand, der sagde: 
Frontindsnævring. Og så sammenlignede han 
mig med Hitler og Børne- og ungdomsforvalt-
ningen med Rusland. Hitler tabte på at gå ind 
i Rusland, fordi det var for stor en opgave. 
Han ville for meget på en gang”.

Embedsmanden har nok stået med et stort 
ironisk smil og alligevel håbet, at den unge 
borgmester ville blive lidt forskrækket over 
sammenligningen. Det strejfer mig, at han 
måske ikke var klar over, at Hitler og hans 
håndlangere opfandt udtrykket i propaganda-
mæssig sammenhæng for at undgå at tale om 
de forsmædelige nederlag, de fik ved fronten. 
Så i stedet for at fortælle den tyske befolk-
ning sandheden om hærens kaotiske tilbage-
trækning, pyntede de på virkeligheden ved at 
tale som om, de helt planlagt forkortede front-
linjen. Men det ødelægger ikke Anne Vangs 
pointe, om end ironien ikke bliver mindre på-
trængende af den historiske kontekst for or-
dets oprindelse. 

”Da jeg kom til, var der et underskud på 
354 mio. kr. på mit område. Det betød klatbe-
sparelser i løbet af året, hvilket gav manglende 
budgetsikkerhed. Så den første opgave var at 
få styr på økonomien. For man kan ikke lave 
faglig udvikling på toppen af budgetter, der 
ikke holder. Jeg ville ikke lave grønthøsterbe-
sparelser og kræve samme service for færre 
penge. Det er uvederhæftigt. Jeg tog en dialog 
med både ledere, lærere og forældre og bad 
dem pege på noget, vi kunne lave mindre af. Vi 
fandt 157 mio. kr. i den proces. Ikke alle be-
sparelser vakte jubel, men jeg turde godt stå 
på mål for det, vi gjorde. For besparelserne fik 
vi to ting: eftergivelse af resten af ”gælden” og 
en demografimodel, hvor vi automatisk får flere 

penge, hvis der kommer 
flere børn til København. 
På den måde har vi fået 
økonomisk sikkerhed på 
området”.

Straks efter gik Anne 
Vang efter opfordring fra 
de københavnske ledere i 
gang med at lave en be-
vidst lederrekrutterings-
strategi, som allerede er 
begyndt at virke.

Pædagogisk udvikling 
kræver redskaber 
Anne Vang vender tilbage 
til de pædagogiske udfor-
dringer:  
 ”Vi er også i fuld gang 
med hele inklusionspro-
cessen. Der var i begyn-
delsen stor angst blandt 
skolefolk for, at inklusion 
skulle svare til 80’ernes 
rummelighed, som bare 
var et andet ord for be-
sparelser, hvor ressource-
krævende børn skulle ma-
ses ind i folkeskolen. I 
Københavns Kommune 
tænker vi anderledes: vi 
investerer i at skabe den 
kontekst, der gør, at en 
nye grupper af børn kan 
fungere i de rammer, vi 
giver dem. Vi håber, at 
det vil knække kurven til 
specialskolerne, som dog 
fortsat skal være der. Vi 
har iværksat et kæmpe-
stort arbejde for at finde 
ud af, hvad der skal til for 
at rumme flere børn med 
særlige behov i folkesko-
len. Fx har vi lavet decen-
trale PPR-ressourcecen-
tre, så PPR er lettere at 
komme i kontakt med, og 
vi har fået socialrådgivere 
ud på skolerne”. 

Hun fortæller, at kom-
munen også har lavet for-
bedringer af både lys- og 
lydforhold, så lokalerne 
bedre kan rumme børn 
med ADHD. Anne Vang er 
også begejstret omkring 
de skibe, der er sat i søen 
for de mindre børn, fx at 

skolepolitisk
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peter sørensen

»Det kontraktpolitiske  
paradigme kan let blive  
tilbageskuende og passer 
 slet ikke til en globaliseret  
verden, hvor mindre og  
mindre ligger fast på  
forhånd.«
{ Anne Vang, Borgmester for  
Børne- og Ungeforvaltningen, København }

håndværk
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blå bog

Anne Vang

>  Født 26. okt. 1983 i Brønshøj, 
København

>  Forældre: Marianne Schandorff 
og Søren Vang Rasmussen 

>  Single 

>  2003 Student fra Nørre Gym-
nasium i Brønshøj-Husum

>  2005  Valgt til Borgerrepræsen-
tationen i Københavns Kom-
mune 

>  2005-2009 Politisk ordfører for 
Socialdemokratiet i København 
og Ritt Bjerregaards højre hånd

>  2009  Cand. scient. pol. fra Kø-
benhavns Universitet

>  2010-? Borgmester for Børne- og  
Ungeforvaltningen i Køben-
havns Kommune 

>  Ivrig kagebager, læsehest, dyk-
ker, svømmer, løber og cykler 

>    Gennemførte i 2012 Challenge 
Copenhagen

der nu arbejdes bevidst og strategisk med 
børns sprogudvikling allerede i børnehaven, så 
de kommer ind i skolen med et bedre sprog. 
Så vender hun igen tilbage til økonomi som 
den nødvendige forudsætning for det pædago-
giske arbejde:

”Det kan godt lyde lidt selvfedt, men jeg er 
drevet af tanken om at gøre en forskel. Da jeg 
kom til, var der ingen social omfordelingspoli-
tik for daginstitutionerne. Men børn med sær-
lige udfordringer er meget skævt fordelt i byen. 
Derfor var det en kæmpe belastning i visse om-
råder konstant at bruge store ressourcer på at 
skrive socialsager. Der blev simpelthen færre 
midler til at lave pædagogisk kvalitet for. Når 
der fra politisk hold ikke er mod til at lave en 
omfordeling på makroniveau, så laver den en-
kelte institution omfordelingen på mikroni-
veau, for man kan jo ikke lade lille Oskar sidde 
i et hjørne og lade være med at skrive en sag 
på ham, selv om det tager lang tid. Det betyder 
så, at de bedst stillede børn i de dårligst stille-
de områder får et dårligere pædagogisk tilbud. 
Nu har vi lavet den nødvendige omfordeling. 

Det er en fantastisk tilfredsstillelse at komme 
til en børnehave, hvor de tidligere har kørt på 
pumperne pga. sociale udfordringer og så se, 
at de nu har kunnet ansætte flere pædagoger 
og dermed højne kvaliteten i det pædagogiske 
arbejde. Det, jeg vil med mit liv, er at være det 
sted, hvor jeg kan gøre en forskel”. 

At gøre det meningsfulde
Den unge borgmester har holdt sig strengt til 
sagen, talt om det, der skulle gøres, og de 
kampe, der skulle tages. Jeg tænker, at der 
lige skal puffes lidt til ”selvfedheden”, så jeg 
spørger, hvad hun gerne vil huskes for? Jeg har 
nu ingen videre held med mit forehavende:

”I Oluf Palme-filmen får Palme i åbnings-
scenen det spørgsmål af en journalist fra BBC. 
Han svarer noget i den retning: ”Jeg tror ikke, 
politikere nogensinde skal stille sig selv spørgs-
målet: hvad vil jeg gerne huskes for, for det lå-
ser os i vores politiske handlinger, og så lader 
vi være med at gøre det, der giver mening og er 
nødvendigt i dag, men gør det, vi tror, er popu-
lært”. Jeg tror, han har ret. Derfor har jeg en 
plan for, hvor jeg vil bringe mit område hen og 
ikke en plan for, hvad jeg vil huskes for. Vi skal 
i øvrigt være parate til at indrømme fejl. En 
nul-fejl-kultur hæmmer og dræber initiativ. 
Faglig udvikling vil medføre fejltrin i proces-
sen. Da vi lavede den sociale omfordeling, ind-
kaldte vi hele raden af interessenter for at få 
tingene gjort bedst muligt. Men vi kom allige-
vel til at gøre det på en måde, hvor store insti-
tutioner blev favoriseret voldsomt på bekost-
ning af de små. Vi havde de bedste intentioner, 
men resultatet blev ikke godt nok. Her skal vi 
evaluere på implementering, hvordan virker det 
faktisk, og hvis vi har lavet en fejl, så må vi 
indrømme det og lave tingene bedre. Det har 
så også den fordel, at vi som politikere mere 
åbent kan snakke med vores institutionsledere 
om, at vores beslutninger ikke nødvendigvis 
rammer helt rigtigt, men at vi er på rette vej. 
Og så kan vi sammen finde ud af at få tingene 
justeret. 

Derfor har jeg det simpelthen også så dår-
ligt med kontraktpolitik, som ligner en eller 
anden form for tro på, at man som en anden 
spåkone, skulle kunne forudse, hvad der er 
nødvendigt at gøre langt ude i fremtiden. Vir-
keligheden kan forandre sig, eller dialogen 
med sektoren kan kræve helt bestemte tiltag 
nu og her. Det kontraktpolitiske paradigme 
kan let blive tilbageskuende og passer slet 
ikke til en globaliseret verden, hvor mindre og 
mindre ligger fast på forhånd. Min sektor skal 
kunne være helt sikre på de overordnede mål, 
fx at udsatte børn skal have en fair chance, 
eller at undervisningsdifferentiering skal prio-

riteres, og at der skal 
være plads til både det 
fagfaglige og det kreative. 
Det er min retning. Men 
de skal også vide, at jeg 
ikke er stålsat på instru-
menterne. Målene kan 
nås med forskellige mid-
ler og metoder. Det er 
ikke nødvendigvis det 
samme, der fungerer på 
alle de 57 skoler, vi har i 
København, eller i vores 
10 specialskoler og 600 
daginstitutioner”. 

Omvendt i Frankrig
Anne Vang er ung, men 
en historie har alle. Jeg 
spørger, hvad der har gjort 
hende til den, hun er i 
dag? Hun nævner først 
sine forældre, der begge 
er lærere, og som har lært 
hende, at fagfaglighed, 
det kreative og det musi-
ske må være tæt forbun-
det i skolen. Så fortæller 
hun om, hvordan hun blev 
politisk ”vakt”:

”Jeg blev politisk be-
vidst som 16-årig under 
et udvekslingsophold i 
Frankrig. Jeg troede indtil 
da, at jeg skulle være ker-
nefysiker eller marinebio-
log. Jeg var meget til det 
naturvidenskabelige, fordi 
jeg i folkeskolen havde en 
fantastisk lærer, som drev 
mig i den retning. Da jeg 
kom til Frankrig, havde 
jeg haft fransk 3 år i fol-
keskolen og troede derfor, 
at jeg kunne sproget. Men 
det kunne jeg ikke. Jeg 
blev spurgt, om jeg helst 
ville på en linje med fo-
kus på det litterære, det 
samfundsmæssige eller 
det naturvidenskabelige, 
men jeg forstod ikke 
spørgsmålet, så jeg fik 
bare nervøst fremstam-
met: ”Jeg hedder Anne”, 
hvorefter de lidt tilfældigt 
satte mig på den sam-
fundsfaglige linje. Det 
ændrede retningen i mit 

skolepolitisk



»Folkeskoleloven er blevet ændret en ”trilliard” 
gange, og hvis kommunalpolitikken også zigzagger, 
bliver det uudholdeligt for skolerne. Derfor var der 
en massiv efterspørgsel efter ”ro”. Det er egentlig 
paradoksalt, fordi skolefolk gerne vil have udvikling 
og selv udvikler sig dag for dag. Men nu var ønsket 
altså, at det som minimum ville gå i samme retning 
et godt stykke tid.«
{ Anne Vang, Borgmester for Børne- og Ungeforvaltningen, København }
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liv. Jeg boede hos en familie, hvor forældrene 
var ufaglærte. Moderen gik hjemme, og fade-
ren kunne ikke finde noget job. Jeg gik i skole 
med en af deres døtre. Det at være i et hjem 
uden leksikon og uden ordbøger, og hvor for-
ældrene, hvor gerne de end ville, ikke kunne 
hjælpe med skolearbejdet, blev en øjenåbner. 
Jeg har selv lærerforældre, så jeg oplevede en 
markant forskel på vores baggrunds indvirk-
ning. Min samfundsfagslærer Monsieur Bas-
cou fortalte mig, at arbejderbørn i Frankrig 
kun havde en syvendedel af det ordforråd, 
som akademikerbørn havde. Det var hans 
kæphest, at skolen skulle løfte alle børn til  
et højere niveau, så der blev større lighed – 
l’ecole egalitaire, som han snakkede om. Da 
jeg kom hjem og senere skulle på universitet, 
fik jeg at vide, at det kun var 4 % af dem, der 
gik på universitetet, som ikke havde forældre, 
som selv havde en universitetsuddannelse.

Så meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet, 
fordi det parti altid har taget kampen op for at 
skabe større mulighed for alle, uanset hvilken 
baggrund man kommer fra. Der kunne også 
have været partier længere til venstre, der var 
interessante, men jeg mente, at det var lidt 
for ”privilegeret”, hvis man havde råd til at 
stå ovre i hjørnet og ikke være med i et forlig. 
Selv en lille forandring kan være god, så det 
ligger i min natur at søge indflydelse. For mig 
har det været fuldstændig fantastisk at få lov 
til at blive børn- og ungeborgmester, for her er 
det lige præcis den problemstilling, jeg sidder 
med”.

Ord skaber virkeligheden
Sådan set er interviewet slut, jeg har fået den 
tid, jeg har bedt om, og jeg gør mine til at 
slutte, men Anne Vang holder fast, hun vil 
sige noget her på falderebet. Jeg har på for-
hånd gennem hendes kommunikationsmedar-
bejder ytret ønske om, at vi også skulle snak-

ke overenskomstforhandlinger og især 
arbejdstidsaftaler. Her har jeg været så fræk  
at sige, at jeg godt vil have en kommentar  
til de politiske røster, der antyder, at lærere 
arbejder for lidt og dermed efterlader befolk-
ningen med ideen om, at lærere nok er 
halvdovne. Her fik jeg en tilbagemelding  
om, at Anne Vang ikke var parat til at gå  
ind i den diskussion. Ærgerligt, tænkte jeg, 
men forståeligt nok, hun vil ikke lægge sig 
ud med Corydon. Men det sidste, hun siger, 
bliver alligevel en indirekte måde at berøre 
emnet. Diplomatisk, forsigtigt, politikerag-
tigt, men dog ikke uden bid. Hun tænker sig 
om, tøver lidt og siger så:

”For mig er det vigtigt, at vi politikere ikke 
kun er reaktive, at vi ikke kun reagerer på vir-
keligheden, men at vi også er aktive og er 
med til at skabe virkeligheden. Vi skal sørge 
for, at budgetterne er i orden, og at der er de 
nødvendige støtteordninger osv., men hvordan 
taler vi om folkeskolen og dens medarbejde-
re? Det har afgørende betydning i forhold til 
den faglige stolthed, der er i lærerkredse og i 
forhold til, at folkeskolen bliver valgt til af for-
ældrene. Politikere skal tale på en måde, der 
gør, at lærere kan rette ryggen.

Lad mig illustrere. En lille pige med sort 
hår, havde hørt, at jeg var på besøg på hendes 
skole. Hun spurgte mig: ”Vil du smide alle 
muslimer ud af Danmark?”. Hun vidste jeg 
var politiker. ”Nej,” svarede jeg, og hun ”bug-
givuggiede” glad væk. Det var åbenbart hen-
des umiddelbare billede af danske politikere, 
at de ville have muslimer ud. Men jeg blev 
skræmt, for tænk at være 10 år gammel og 
ikke føle sig velkommen. Det skyldes netop 
den retorik, der var blandt politikere i 10 år. 
Den er heldigvis på vej væk, men det siger 
noget om, at politiske røster betyder noget for 
folks selvbillede, og hvis folk ikke føler sig 
velkomne, begynder de også at agere efter 

det. Så skaber vi lige 
præcis det samfund, som 
vi er bange for at få. 

Tilsvarende hvis du får 
skabt et billede af en grup-
pe fagfolk, at de ikke er 
gode nok eller tilmed dov-
ne, så sker der lynhurtigt 
det, at de begynder at re-
spondere på det. Lærere 
har selv stor respekt for det 
forhold, at forventninger 
skaber virkeligheden. Min 
mor har tudet mig ørerne 
fulde af det der forsøg, 
hvor man tog ”klogeklas-
sen” og ”dummeklassen” 
og byttede rundt, så lærer-
ne forventede mest af 
”dummeklassen” og 
mindst af ”klogeklassen” 
og derfor skabte de bedste 
resultater hos den klasse, 
der mødte de højeste for-
ventninger, selv om de hav-
de de dårligste forudsæt-
ninger. Det siger meget 
om, at forventninger æn-
drer virkeligheden, og det 
betyder også, at vi som po-
litikere skal have høje for-
ventninger til folkeskolen 
og dens medarbejdere og 
med vores retorik skal un-
derstøtte faggruppen i ste-
det for at tale den ned”. 

Godt Anne, tænker jeg, 
Corydon er så heller ikke 
ældre, end at han kan bli-
ve klogere på strategisk 
kommunikation. 

håndværk
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Australopithecus, nært beslægtede 

med moderne mennesker. Opstod for 

ca. 4,2 millioner år siden, 1,2 meter høje,

hjernestørrelse på dog kun 35 % af 

den menneskelige.

Med 30 mio. kr. til en forsøgsordning skal 
modersmålsundervisningens velsignelser på 
ny prøves på  200 folkeskoler i det nye skoleår 
med  særligt fokus på 1.-4. kl.

Læs mere om det nye forsøgsprogram 
på uvm.dk

Skolelederforeningens årsmøde 
afholdes nu igen i efteråret, og i 
2013 fi nder det sted den 24.-25. 
oktober 2013 i Musikhuset med 
tilhørende cirkustelt i Århus.

Programmet er ikke på plads 
endnu, men vi regner – som de 
forrige år – med 16-1700 delta-
gere, en perlerække af oplægs-
holdere, politisk debat med bl.a. 
undervisningsministeren på et 
tidspunkt, hvor vi alle er meget 
klogere på folkeskolereformen og 
fi nansieringen af den. 

Der vil være medlemsfest , det-
te år delt op i tre mindre temati-
ske fester, for ikke at det hele 
som udgangspunkt skal blive for 
stort. Hvad der så sker senere på 
aftenen vil vise sig...

En stor udstilling, musik og 
gøgl vil også være ingredienser i 
det, der for skolelederne gerne 
skulle være et frivarter med ind-
hold, inspirerende, kloge ind-
spark og god underholdning! 

Vær med i den fælles, gode 
oplevelse – reservér dagene i ka-
lenderen allerede nu!

M     ders-
mål 

sÆt 

X
Leaving Las Vegas
 Obama fi k  ved årsskiftet gennemført en budgetaftale, men aftalen løser næppe 
USA’s økonomiske problemer. Også selv om beskæftigelsen i USA øgedes en smule 
i årets første måneder og aktiekurserne steg lidt.

Fakta er, at hvor USA’s samlede offentlige gæld for fi re år siden var 12.000 mil-
liarder dollar, er den i dag 16.500 milliarder dollar. Og dominoeffekten udebliver 
ikke.

Således er Japan atter i recession, og Europa er i statsgældskrise. Grækenland 
er stadig på randen af en statsbankerot. Store eurolande som Italien og Spanien 
har en skrøbelig økonomi. Selv et af euroens kernelande som Frankrig har fået 
sænket den internationale kreditvurdering. I Spanien er den institutionelle usikker-
hed tårnhøj, samtidig med at det catalanske selvstyre arbejder på at løsrive sig. I 
Storbritanien vil Skotland ud af rigsfællesskabet. Og…

På den anden side er der også sporadiske forlydender fra USA om øget beskæf-
tigelse, stigende aktiekurser og stigende huspriser. 

� lidt røg
 Blandt danskere  i alderen 15 år og opefter ry-
ger 18 % hver dag. Hertil kommer 5-6 %, der ry-
ger lejlighedsvis. Altså udgør rygerne i dag knapt 
en fjerdedel af befolkningen.

Ønsker du at kvitte, prøv fx stoplinien.dk
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Scan koden eller gå ind på
fagportaler.dk og se en præsentationsvideo.

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

 8533

GYLDENDALS FAGPORTALER
Hjælper lærerne til interaktivitet
i undervisningen

GYLDENDALS FAGPORTALER er online-baserede, interaktive 

læremidler til grundskolen.

Velovervejet didaktik og brugervenlighed gennemsyrer fagpor- 

talerne, som giver lærere og elever adgang til færdige elev- 

henvendte undervisningsforløb med individuelle læringsmål og 

forslag til evaluering.

Alle fag og klasseniveauer 

Fagportalerne kommer til alle større fag på alle niveauer og inde- 

holder et rigt udvalg af læringsresurser: teori, opgaver, tekster, 

videoer, animationer, opslagsværker, filmklip, billeder og lyd. Alt 

er intuitivt opbygget til det enkelte klasseniveau, og indholdet 

er i fokus – ikke teknikken. Eleverne kan fx se teksterne i en 

justérbar læserude og løse selvrettende færdighedsopgaver. Og 

læreren får adgang til et effektivt planlægningsværktøj. 

8588 Ann_Plenum_nr.1_webportaler_205x285X.indd   1 15/02/13   13.38
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drøm og   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmiling }

 V i har taget de første bidder 
af 2013, der er gang i rig-
tig mange ting, og forenin-
gen arbejder alt det vi kan 
på at følge op og være på 
forkant. Men hvad er det 

mere præcist vi skal gå efter?
Det har Plenum spurgt den politiske 

top om og har ud over at bede dem fatte 
sig i korthed efterspurgt et mere personligt 
statement. Hvad er det lige nu de mener, 
bør have størst opmærksomhed? Og selv 
om det kan være svært at spå om fremti-
den, hvad er det så, der ligger foran os?

Reformpause, no way
Folkeskolen og ledelsen af den er på vej 
ud i nyt land. Det er tale om et paradig-
meskifte. Som skoleledere er man tæt 
på, ja skal gå foran i en række store, 
gennemgribende reformer:

>	 	Regeringens skolereform parrer kravet 
om faglig fremgang og flere i ungdoms-
uddannelse med en mere helhedsori-
enteret måde at drive skole på.

>	 	KL lægger i OK’13-forhandlingerne op 
til en overenskomstreform med ny læ-
rerarbejdstid, hvor også skoleledernes 
lederoverenskomst udfordres.

>	 	Den igangværende strukturreform gi-
ver fortsat skolenedlæggelser, sam-
menlægninger, rationaliseringer, nye 
driftsformer og skolekulturer.

>	 	Implementeringen af inklusionsrefor-
men indebærer en væsentligt ændret 
pædagogisk praksis, personalemæssig 
og organisatorisk nytænkning.

  Udv   klings-

De 10 medlemmer af Skolelederforeningens hovedbestyrelse fortæller kort om deres 
visioner og forventninger til fremtiden… for skolerne, skolelederne og foreningen.

potentiale
>	 	Det (og mere til) fører frem til og 

forudsætter en ledelsesreform, hvor 
skoleledernes ledelsesret såvel som 
pligt til at handle bliver skærpet.

Har der alle dage været reformer, så 
burde toppen snart være nået – men 
intet tyder på det. Mere end 15 større 
reformer er allerede gennemført1, sam-
tidig med at nye reformer i den offent-
lige sektor sættes i søen, såsom tilba-
getrækningsreform, dagpengereform, 
SU-reform… 

Foreningen søger at være i front på 
den skolepolitiske arena og følge op 
over for medlemmerne med aktiviteter, 
information og ikke mindst ved at tilby-
de hurtig bistand og rådgivning.

Udviklingen stiller også krav om 
hele tiden at forny vores forening. For 
at sikre vores gennemslagskraft udadtil 
og sammenhængskraften indadtil.

På den baggrund forfølger forenin-
gen perioden 2012-14 to hovedspor: 
Et med fokus på ledelse og skole, og et 
med fokus på vores egen forening og 
organisering.

tæt på ledelse og forening
Det igangværende indsatsområde Tæt 
på… ledelse, skole og forening (2012-
14) ligger i forlængelse af tidligere 
større projekter: Kodeks for god Skole-
ledelse (2006-08), Det Gode Skole- 
lederliv (2008-10) og Nye Initiativer 
(2010-12), og hovedbestyrelsen har 
fordelt sig ligeligt i to projektgrupper.

Den ene gruppe, som har fokus på 
ledernes vilkår og forudsætninger for at 
udvikle folkeskolen og løfte ledelsesop-
gaven, består af Anders Balle (formand), 

Ole Stavngård, Michael Rasmussen,  
Jørgen Mandrup og Lars Olsen.

Dette ledelsespolitiske spor har fokus 
på ledelse og skole. Herunder at foreca-
ste ledernes vilkår og forudsætninger for 
at udvikle skolen i forbindelse med en ny 
folkeskolereform samt løfte ledelsesopga-
ven i en ny måde at organisere skolen og 
arbejdets tilrettelæggelse på.

Denne anden gruppe i indsatsområ-
det ”Tæt på” ser primært på Skoleleder-
foreningens værdier, struktur, sammen-
hængskraft og forskellige medlemsgrup-
per mv. og består af Claus Hjortdal 
(formand), Birgit Petersen, Dan Chris-
tensen, Torben Mørup og Axel Bech.

Dette mere interne organisatoriske 
spor bliver fulgt op med bud på at 
identificere og udvikle Skolelederfor-
eningens grundværdier, fælles identi-
tet, faglige værdier og både den for-
eningspolitiske og strukturelle sam-
menhængskraft.

Arbejdet skal omsættes i konkrete 
projekter og ændringsforslag. I begge 
grupper samarbejdes både med forske-
re og skoleledere fra praksis, der kan 
bidrage til at kvalificere de ledelsesfag-
lige/politiske aktiviteter.

Hvordan spiller elementerne i de 
mange reformer bedst sammen, når det 
gælder skole, ledelse og forening? Hvad 
virker? Og hvorfor fungerer noget bedre 
end andet? Målet er at komme ind til 
kernen. DNA-molekylet er med sin sno-
ede opbygning og koblingspunkter valgt 
som blikfang for ”Tæt-på”-projekterne. 
Har du leder-DNA? 

note
1  John Storm Pedersen: Reformerne i den  

offentlige sektor, DJØF Forlag 2010.
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virkelighed

nye kultuReR 
fejeR bedRe?
Den største udfordring i den kommende 
forandringsproces i folkeskolen bliver 
den kulturforandring, der lægges op til 
vedr. skolen som arbejdsplads. Der bliver 
rykket på ledelses/medarbejderrelatio-
nerne og kravene til fællesskabet for-
stærkes væsentligt. Vi vil få et større le-
delsesrum, men også større ledelsesan-
svar og -pligt.
 Jeg ønsker forbedrede muligheder for 
at udøve ledelse, og jeg ser frem til at et 
styrket samarbejde og professionelt fæl-
lesskab i skolen. Vi har øvet os på sam-
arbejde i mange år og er gode til at sam-
arbejde om undervisningen. Det næste 
skridt er, at vi skal udvikle samarbejdet i 
undervisningen. Det synes jeg, skal være 
et af de væsentlige mål for den kultur-
ændring, der lægges op til. 
 Vi skal lede og fordele arbejdet i sko-
len på mål, opgaver og resultater. Jeg ser 
frem til denne mere krævende, men også 
åbne ledelsesudfordring. 
 Skolelederforeningen skal understøtte 
medlemmerne i denne opgave. Vi skal 
sikre den fornødne ledelseskraft bl.a. 
ved hjælp af styrket netværksdannelse i 
en praksisnær kompetenceudvikling.

fÆlles, 
fRemadRettet 
foRlØb!
Jeg drømmer om at:

>	 	Skolerne får en ny reform, som er vedtaget 
med et bredt fl ertal, og som rækker langt frem. En reform med fokus på 
elevlæring, faglighed i alle former og teamsamarbejde. En skole, hvor vi 
lykkes med at rette den sociale skævhed op, og hvor vi kan skabe aktive 
timer – ikke mindst til gavn for drengenes læring.

>	 	Lederne får mere ledelsesrum og større råderet i forhold til tilrettelæggelse 
af skolens hverdag og indhold. En hverdag, der bliver præget af mindre 
bureaukrati og mindre kontrol. En skole ledet af ledere, der stadig er bed-
re og bredere uddannede, og som er tæt på elever og personale.

>	 	Skolelederforeningen til stadighed er SKOLENS talerør og er dagsor-
denssættende i forhold til skolens udvikling. Jeg drømmer om, at vi laver 
en reform af vores interne struktur, hvor fokus bliver på medlemsinddra-
gelse og -nærhed. Og hvor der kommer nye måder at balancere det cen-
trale og decentrale på, så det bliver effektivt og vedkommende.
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ANDERS BALLE

CLAUS HJORTDAL

AXEL BECH

behov foR at se og 
mÆRke… efteR
Efter 26 år som leder på samme skole har jeg aldrig oplevet ”evidensbase-
ret forskning” på min skole i mere end to dage. Jeg drømmer stadig om at 
komme i tættere kontakt med forskere i folkeskolen. Jeg ser gerne forskere 
fysisk tilstede på skolerne over længere perioder, hvor de kan se og mærke 
børn, lærere og ledere i samspil, og ud fra den faktiske virkelighed kunne 
gå i dybden med deres forskning. 
 Jeg har visioner omkring skoleledelse i folkeskolen, hvor skolen ledes af 
synlige og nærværende ledelsesteam, som i tæt samarbejde kan dække de 
mange krav og udfordringer, der stilles til skolen.
 Skolelederforeningen skal være det kraftcenter, der skal samle og fast-
holde et ofte broget patchwork af ledere i skolen. Foreningen skal støtte og 
servicere ledelsesteam, så ledelseskraften hele tiden styrkes, for herved at 
skabe et stærkt og handlekraftigt sammenhold til gavn for alle skolens inte-
ressenter.
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vi eR lige ved 
at Revne... 
hvoR eR kittet?
Sekretariatet skal fortsat tilbyde de rette 
støtteværktøjer til skoleledelsen.
 Evalueringer af udviklingspotentialer i 
folkeskolen kommer med mangfoldige 
løsningsforslag til skolens udfordringer. 
Det skal danne baggrund for dialog om 
målsætning, rammer og vilkår for fremti-
dens Folkeskole. ”Jeg alene vide” duer 
ikke. Ingen interessent i folkeskolen kan 
være sandhedsvidne alene. 
 Vi må udvikle forpligtende fællesska-
ber, hvor indsatsområder og fokuspunk-
ter aftales og evalueres mellem alle fol-
keskolens aktører. Helhedsskolen er en 
god udvikling, hvis der sikres et forplig-
tende, udviklende samarbejde i det nye 
læringsfællesskab. 
 Skolelederforeningen udfordres orga-
nisatorisk. Lokalafdelingerne er udfordret 
af færre skoler og en ledelsessammen-
sætning, hvor øverste ledere ikke længe-
re er en majoritet. Vi skal derfor trimme 
vores organisation ved evaluering af alle 
parametre; Navn, Hovedbestyrelsens an-
tal, repræsentation og valgmetode. 
 TR-vilkår samt vilkår og kvalifi kations-
løn for efter- og videreuddannelse er sta-
dig ikke aftalt på plads i alle kommuner. 
Det må derfor gøres til et centralt aftale-
punkt. 

fRem foR alt 
skal det give 
mening
Jeg drømmer om en folkeskolereform, 
der virkelig får ændret folkeskolens 
indhold, organisering og anseelse i 
samfundet.
 En folkeskolereform, der sikrer alle 
elever en meningsfuld plads i fællesskabet, at alle elever bliver rigtig 
dygtige, at alle elever synes, det er sjovt at gå i skole, og at alle elever 
har de bedste muligheder for en uddannelse.
 En reform, der fremmer den tværgående undervisning, bevægelse 
og mangfoldighed i undervisningen og gør op med fagtimetælleriet.

Samtidig drømmer jeg om en folkeskole, der er en god, spændende, 
udviklende arbejdsplads for alle ansatte uanset faggruppe eller arbejds-
opgaver. Med alle ansatte mener jeg også lederne, for vi er ansatte i en 
kommunal institution med den særlige opgave, der hedder ledelse af 
en skole.
 Derfor har vi også brug for en forening, Skolelederforeningen, til at 
støtte os i opgaveløsningen og sikre os gode arbejdsvilkår i form af 
tryghed i ansættelsen og en ordentlig hyre.    

i have 
a dReam
Drømme og visioner er med til at forme fremtiden. Blind høne, blød-
kogt æg, evighed og tidsfordriv, fordi fremtiden hænger i garderobeska-
bet. Så hvor svært kan det være. Rigtigt svært faktisk.
 Og det starter med en drøm. De legendariske ord: ”I have a dream”,  
ord, der faldt på trapperne til Lincoln Memorial i Washington har om 
nogle været med til at forme fremtiden.
 Folkeskolereformen, som den foreligger, er vel om nogen en slags 
drøm. En drøm, som inden længe kan blive virkelighed eller bliver vo-
res nye virkelighed.
 Reformen indeholder mange spændende elementer og bestemt på 
vejen til at gøre skolen bedre. Bedre for eleverne, bedre for lærerne og 
dermed også bedre for skolelederne. At den så ydermere kommer sam-
men med en ny tjenestetidsaftale for lærerne gør det blot endnu mere 
spændende at være skoleleder. Spændende, fordi forventningerne og 
kravene til god skoleledelse bliver større.
 Og med større krav til os skoleledere betyder det også, at Skoleleder-
foreningen skal være gearet til at være en moderne fagforening i en 
brydningstid med licens til at handle og agere hurtigt.

DAN 
CHRISTENSEN

BIRGIT HENRIKSEN

TORBEN MØRUP

drøm og
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Rettidig omhu
Der skrives historie om den danske 
folkeskole i øjeblikket. Når røgen 
letter, er jeg overbevist om, at vi på 
sigt ser en folkeskole præget at ind-
hold og kvalitet og ikke af rammer 
og kvantitet. Her samarbejder dyg-
tige professionelle ledere og dygtige professionelle 
medarbejdere om at skabe den gode skole.
 Paradoksalt nok bringer KL’s barske udmelding om 
ændringerne af lærernes arbejdstid kombineret med Ny 
Nordisk Skole og den forestående folkeskolereform en 
enestående mulighed for en nødvendig debat om en 
grundlæggende forandring og forbedring af den danske 
folkeskole. Jeg hilser drøftelserne om den fremtidige 
danske folkeskole velkommen med store forventninger.
 Vi må som skolelederforening ikke sidde på hæn-
derne! Det er altså nu, det sker! Vi har pligt til lokalt 
såvel som centralt at komme med bud på den gode 
fremtidige danske folk eskole.

sammenhÆngs-
kRaften eR afgØRende
Skolelederne i Danmark har store udfordringer i vente. Det 
er mit ønske, at vi i hovedbestyrelsen står side om side med 
vore medlemmer ude i hele landet. Det regionale netværk 
skal styrkes, og medlemmerne skal opleve sig repræsenteret 
af hovedbestyrelsen. 
 Der er tre indsatsområder som har størst betydning i ar-
bejdet fremover: 1) Foreningens struktur - hvem er vi? 2) 
Foreningens støtte til alle landets skoleledere i opgaveløs-
ningen og endelig 3) At sætte pejlemærkerne til fremtidens 
folkeskole sammen med de øvrige samarbejdsparter. 
 Medlemmernes store udfordringer i at skabe større opga-
vesammenhæng og bedre strukturer får ansvaret til at vok-
se. Det skal vi hjælpe jer med gennem fortsat fokus på le-
dernes vilkår og kompetenceudvikling. 
 Der bliver også meget store spring i skolernes størrelser 
og opgaver, så vi fremover må vi tilrettelægge foreningens 
arbejde ud fra, at behovene er forskellige blandt vore med-
lemmer. Brug derfor din lokale forening og de regionale net-
værk til debatten om fremtiden. 

fRemtiden 
eR et hit, 
deR ikke eR 
skRevet!
Moses var en gammel mand, 
da han sad ved grænsen til 
det forjættede land. Han kig-
gede på landet, der fl yder med mælk og honning.  
 Folkeskolen er historie. Tanken om en fælles skole fra 
Skagen til Gedser er endegyldigt droppet. Det var en naiv 
drøm. Indkomstforskellen mellem Skiveren og Rødby in-
dikerer ikke sammenhængskraft eller litterære sammen-
fald. Der er langt fra Drachmann til Helle Helle. 
 Skolelederforeningen er en fraktion i Lederforeningen 
for offentlige ansatte.
 Ledelse er udvikling, kvalitetssikring og dokumentati-
on af den produktion, man har ansvaret for – hvad enten 
det handler om pasning af ældre eller undervisning af 
børn. Læring er som begreb erstattet af undervisning. 
Læring var passivt for både den modtagende og den afgi-
vende. Ansvaret for undervisningen er placeret hos den 
afgivende – i dette tilfælde en voksen.
 Landet, det fl yder med mælk og honning – ja det er 
med et gammelt ord: Ovenstående!

tid til 
ledelse tak 
Hovedbestyrelsen og jeg er meget opmærksomme på, at 
majoriteten af vor forenings medlemmer er mellemledere. 
 Desuden medfører nye skolestrukturtiltag, at nogle afde-
lingsledere får en ændret arbejdssituation, når skolens øver-
ste leder ikke nødvendigvis har sin daglige gang på skolen. 
Det er derfor vigtigt at have fokus på afdelingsledernes løn- 
og arbejdsvilkår.
 Ledelse er et af de centrale elementer i skolens arbejde 
med at sikre et godt læringsresultat, og ledelse efterspørges 
konstant, når der tales om skolens resultater eller om øn-
skede ændringer i skolen. 
 Ledelsesopgaven bliver næppe mindre med ændret skole-
lovgivning. Jeg fi nder, at nye ledelsesstrukturer med ledelse af 
fl ere skoler fjerner den øverste leder fra de afdelingsledere, 
som har det relationelle ledelsesarbejde af medarbejderne.
 Der skal arbejdes for, at den nødvendige ledelseskraft er 
til stede, og selv om ledelse sjældent kan klares på 37 ti-
mer, og de fl este ledere lægger mange fl ere timer i ledelses-
opgaven, bør der være en sammenhæng mellem arbejdsop-
gaven og ledelseskraften. 

kRaften eR afgØRende

JØRGEN MANDRUP 
NIELSEN LARS OLSEN

OLE STAVNGAARD

MICHAEL RASMUSSEN

Hovedbestyrelsen og jeg er meget opmærksomme på, at 

virkelighed
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mellemspil

Homo antecessor, en tidlig variant af 

hominiderne , som beboede Europa for

250.000-400.000 år siden. Dele af 

ansigtet minder meget om det moderne 

menneskes.

ud med 
metodefRihed, 

ind med 
samaRbejde

 Ifølge beregninger  fra DLF på grundlag af kommunernes budgettal for 
2013, kan det konstateres, at udgifterne til normal- og specialundervis-
ningen i folkeskolen fra regnskab 2009 til budget 2013 er faldet med 2,8 
mia. kr. i faste 2013 priser/lønninger.

Det svarer til et fald på 6,7 %. I samme periode forudses elevtallet at 
falde med 2,8 %. Samlet set skulle det betyde, at udgifterne pr. elev på 
landsplan i perioden vil falde med ca. 4 %.

LB-Fonden har i år 1 mio. gode 
danske kr. til uddeling til projek-
ter inden for temaet: ”Hvordan 
integreres it i fagene, så elever-
nes kompetencer og faglige ud-
bytte af undervisningen øges”.

 Da fondens primære formål 
er at yde støtte til gavn for under-
visningsområdet, er der her en 
mulighed for at hente støtte til 
pædagogisk it-udvikling på sko-
len.

Ansøgninger om andre emner 
kan komme i betragtning. 

Ansøgningsskema rekvireres på 
www.lbforeningen.dk.

En ny, med held forsvaret ph.d. fra UCC peger på, at udsatte børn knækker hal-
sen på de læringskrav, skolen stiller om fx projektarbejde, selvforvaltning og øn-
ske om både personlig og faglig udvikling.

Således er den gode elev i skolen i dag den lærende elev, som er nysgerrig, 
positiv, motiveret, ansvarlig og social. Mens eleven, der har udfordringer i sko-
len, er præcis det modsatte: passiv, negativ, umotiveret, uansvarlig og har svært 
ved at arbejde og være sammen med andre. 

Ligefrem den måde skolen er indrettet på kan medføre, at fl ere børn får stil-
let diagnoser. Dermed får ’systemet’ så at sige også forklaret, at det trods det 
intense fokus på at inkludere børn med særlige behov, ikke sådan lige lykkes.

Ph.d.’en byder i øvrigt på en sammenligning af skolepsykologiske journaler 
fra 1930-45 med journaler fra 2000-10.

Ph.d.-afhandlingen v/ lektor Bjørn Hamre ligger på www.ucc.dk

frivillighed
Lidt over 17 milliarder kr. 
Så meget er indsatsen fra Dansk 
Idrætsforbunds 344.732 frivil-
lige trænere og ledere værd, 
viser en undersøgelse foretaget 
af Københavns Universitet.

De mange frivillige timer, 
som dagligt lægges i landets 
DIF-foreninger, svarer til 29.610 
fuldtidsstillinger.

I kle mm  e

elevudgift faldeR4%
IT & UV
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ud med 
metodefRihed, 

ind med 
samaRbejde

 E n torsdag i januar. For omtrent 130 skoleledere 
fra 98 % af landets kommuner har dagen været 
lidt længere end sædvanligt. Forsamlet på Bør-
sen i København er de i et nyetableret netværk 
for skoleledere blevet introduceret til hinanden 
og opgaven at udarbejde en handlingsplan for 

implementering af it på hver deres skole. Det er ministeriet og 
KL, som i samarbejde med Skolelederforeningen er ophavs-
mænd til projektet, se box side 24.

Dagen er gået med netværksaktiviteter og oplæg fra politike-
re, forskere, skolefolk og topledere i erhvervslivet. For to af de 
centrale deltagere i netværket er arbejdsdagen endnu ikke slut. 
Skoleleder John Larsen på Eggeslevmagle Skole i Slagelse Kom-
mune og afdelingsleder Tommy Sørensen på Espergærde Skole i 
Helsingør Kommune er som medlemmer af netværkets projekt-
gruppe blevet bedt om at give et dobbelt interview samme aften 
på Skype. Til aftalt tid logger de på for at deltage i en ’video-
gruppesamtale’ med Plenum. 

Tilsyneladende kan iPad ikke håndtere videogruppesamtaler 
på Skype og Tommy Sørensen må skifte til pc, før der er hul 
igennem. For ham er virtuel kommunikation ad forskellige kana-

{ tekst: Aslak Gottlieb / illustration: Annette Carlsen/Colourbox }   forandringsledelse   

Skoleleder John Larsen og afdelingsleder Tommy Sørensen indkredser i dette 

Skype-interview, hvad digital forandringsledelse handler om. Ifølge to skole-

ledere skal hellige køer som lærernes metodefrihed og autonomi skydes for 

panden, for at missionen lykkes. Men hvad skal stilles i stedet?



  nummer 02 / marts 201322

digital

[20:33:42]  Aslak Gottlieb har inviteret 
Tommy Sørensen til denne chat

[20:33:47]    Aslak Gottlieb har inviteret 
John Larsen til denne chat 

[20:34:13]   Aslak Gottlieb: Hej Tommy og 
John – er I klar til interviewet?

[20:34:50]  John Larsen: Jep

[20:35:03]  Aslak Gottlieb: Tommy?

[20:35:34]  Telefonmøde 

[20:36:04]  Tommy Sørensen: Hej[21:29:47]

[20:37:24]   Aslak Gottlieb: Ok - hvordan gik 
førstenetværksseminar?

  Opkaldet er afsluttet. 
  Varighed 45:39 
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Skype-interview

ler ellers en helt naturlig del af daglig-
dagen. Som ansat på en skole knap 
2.000 elever fordelt på fire afdelinger, 
er han konstant online på den ene eller 
den anden måde.

John Larsen derimod har medarbej-
derne samlet på samme matrikel og 
har til lejligheden måtte genoprette sin 
Skype-profil. I øvrigt logger han på fra 
sin private pc, da det krævede en læn-
gere godkendelsesprocedure fra kom-
munens centrale it at installere pro-
grammet på hans arbejds-pc.

Men interviewet kommer ikke til at 
handle om hverken hardware eller soft-
ware. Begge er enige om, at digital for-
andringsledelse handler om faglighed 
og pædagogisk målsætning. Og at it 
udgør den måske vigtigste løftestang, 
der for alvor kan udvikle folkeskolen 
fagligt fra at være aktivitetsstyret til at 
være målstyret – et ideal de begge hol-
der foran sig i deres daglige pædagogi-
ske ledelse.

Tilbage i den pædagogiske arena
Mens Tommy Sørensen skifter fra iPad 
til PC for at opnå bedre forbindelse, er 
John Larsen aktiv i chatfeltet på Sky-
pe. Som den eneste skoleleder på da-
gens program, betrådte han Børsens 
talerstol med en række HR-relaterede 
budskaber til forsamlingen.

Han gengiver essensen af dagens 
tekst: ”Den pædagogiske del af it-im-
plementeringen udgør en ledelsesopga-
ve, som kræver mod til at gå fokuseret 
efter de mål, man har sat. Man skal 
italesætte dem offentligt. Så bliver 
man af medarbejderne og ledelses-
teamet automatisk holdt fast”.

 I sit oplæg spurgte John Larsen for-
samlingen, om man skal prioritere at 
have en it-vejleder med en skruetræk-
ker i hånden eller hellere have faglige 
vejledere med styr på pædagogisk it i 
kombination med en it-tekniker. På Eg-
geslevmagle Skole ved hans medarbej-
dere, at spørgsmålet er retorisk stillet. 
Her har John Larsen nemlig afskaffet 
it-vejlederen og satset på de faglige 
vejledere i kombination med en tekni-
ker, hvilket han vender tilbage til under 
interviewet. 

Da det lykkes Tommy Sørensen fra 
sin pc at komme på Skype, så alle par-
ter kan både se og høre hinanden, be-

gynder interviewet som en videosamta-
le, hvor alle tre parter kan se og høre 
hinanden samtidig. Chatfeltet bliver 
brugt af journalisten som notesblok, så 
de to interviewede kan følge med i, 
hvad de bliver citeret for og også skrift-
ligt eventuelt bidrage med fx links eller 
kildehenvisninger.

 På spørgsmålet om, hvordan de har 
oplevet den første dag i netværket af 
skoleledere, svarer Tommy Sørensen, at 
han vil ønske skolelederne stort tillyk-
ke:  

”Gennem digital forandringsledelse 
har skolelederne en unik chance for at 
generobre den pædagogiske arena. Alt 
for længe har den været tabt til tilfæl-
digheder og aktivisme. Vi har admini-
streret og ladet lærerne undervise på 
godt og ondt – i øst og vest. Her er et 
fagligt område, hvor vi meget synligt 
uden i detaljer at kende alle mål i alle 
fag, kan udfordre medarbejderne med 
de frække spørgsmål: Hvad er egentlig 
målet, med det I gør? Kunne I komme 
derhen på nye måder?”. 

John Larsen er enig i betragtninger-
ne om skolelederens opgave som fagli-
ge udfordrere af lærernes metodiske 
valg: ”Som ledere skal vi deltage på 
fagteammøderne og rent faktisk blande 
os i, hvad der foregår. Vi skal turde stil-
le spørgsmålstegn ved metodefriheden 
og ikke være bange for, at der sker en 
vis ensretning af undervisningen. Hvis 
der er en digital vej, til bedre at nå 
nogle mål, skal lærerne bruge den. 
Men naturligvis kun, hvis det løfter 
kvaliteten af undervisningen”.

Udvikling via tvungent samarbejde 
I løbet af de to år projektet varer, skal 
medlemmerne udarbejde en konkret 
plan for implementeringen af it på de-
res skole. Arbejdet sker i regionale un-
dergrupper under overordnet ledelse af 
Karsten Gynther, UCC, og Sanya Geert-
sen, EVA.

Meget sigende for netværkets fagli-
ge indhold, er samarbejdsplatformen 
mellem møderne virtuel. Med den cloud-
baserede Office 365-tjeneste ’Skole-
bordet’ skal deltagerne videndele og i 
netværket arbejde offentligt på deres 
implementeringsplan. Karsten Gynther 
og Sanya Geertsen har givet lektier for 
til næste netværkssamling. Opgaven 

lyder på at identificere den største it-
mæssige udfordring på sin skole. 

Det lyder enkelt, men der bliver stil-
le på Skype, da John Larsen og Tommy 
Sørensen bliver bedt om at udpege de 
respektive udfordringer på deres skoler. 
Forbindelsen fejler ellers ikke noget…

Tavsheden understreger, at lektien 
ikke er spor enkel. Gået lidt på klingen 
rykker John Larsen endelig ud med et 
strategisk bud: ”De pædagogiske ind-
satser skal systematiseres, så de ikke 
afhænger af enkeltpersoner. It bliver 
båret af ildsjæle. Dem kan vi ikke bero 
på og tro, at deres engagement bærer 
igennem. I rekrutteringen til netværket 
har vi taget konsekvensen af den be-
tragtning og forsøgt at ramme vækstla-
get af early adapters fremfor den klas-
siske satsning på first movers”.

Tommy Sørensen tager tråden op og 
fokuserer på den del af systematikken, 
der handler om kompetenceudvikling:

”Vi skal satse på de faglige vejlede-
re og sidemandsoplæring. Som ledere 
skal vi skabe en kultur, som tvinger 
samarbejde og videndeling igennem. 
Kulturen skal også indbefatte elever og 
forældre. Med multimedier som doku-
mentationsredskab kan vi for eksempel 
integrere langt flere elevtyper end før 
og nemt dele resultaterne med foræl-
drene”. 

Den før så pludseligt opståede stil-
hed på Skype er afløst af snakken i 
munden på hinanden. John Larsen ud-
dyber: ”Det tvungne samarbejde kan 
opleves stift i begyndelsen, men med 
tiden bliver det anvendeligt. Som le-
der skal man holde fast i drømmen og 
ihærdigt blive ved med at lede”. Tom-
my Sørensen supplerer: ”Det er vores 
ansvar som ledere at skabe en virksom-
hedskultur, så vores medarbejdere ty-
deligt kan se, hvor i organisationen de 
hører til.

Jordnær, forpligtende implementering
Tommy Sørensen og John Larsen er ud-
valgt til projektgruppen, bl.a. på bag-
grund af deres erfaringer med strate-
gisk it-implementering. 

På Eggeslevmagle Skole er det sket 
gennem en virksomhedsplan, som ud-
stikker skolens strategi på området. 
Strategien involverer som beskrevet en 
satsning på faglige vejledere fremfor 

forandringsledelse   
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it-vejlederne. Tommy Søren-
sens erfaringer tager afsæt i 
projektledelsen af Helsingør 
Kommunes massive 1:1 pc-
strategi, hvor alle elever og læ-
rere får udleveret en netbook.

 Begge understreger, at 
skolens it-implementerings-
plan skal være jordnær med 
praktiske anvisninger som for-
pligter parterne.  

”Det handler ikke om at 
give lærerne en iPad med 
hjem”, siger Tommy Sørensen.

”Planen er et internt og for-
pligtende arbejdsdokument, 
som skal nå hele vejen rundt 
men samtidig ikke være for 
højtravende. Udgangspunktet 
er, at læreren skal holde fast i 
sit fag. Eleverne kan nemlig 
selv godt fi nde umiddelbare 
løsninger på problemer med 
it-værktøjer, men fagligheden 
besidder de ikke”.  

Som medlemmer af pro-
jektgruppen, skal Tommy Sø-
rensen og John Larsen sammen 
med de øvrige medlemmer af 
projektgruppen deltage i moni-
toreringen af deltagernes arbej-
de med deres implementerings-
planer, for dermed at kunne 
tilbyde sparring. Man kunne fri-
stes til at sige, at de i netværket 
skal tage deres egen medicin – 
videndeling og samarbejde. Her 
er Skype bare et af mange red-
skaber, der kan understøtte den 
digitale forandringsledelse. 

Som Tommy Sørensen af-
slutningsvis udtrykker det, in-
den samtalen slutter: ”It er et 
redskab, der hjælper elever og 
lærere med at blive bedre til 
at sætte mål og beskrive, hvor 
lang de er nået. Endda på en 
måde, der gør at man kan dele 
det med klassen, kolleger og 
forældre. Som læremiddel gi-
ver det mulighed for differen-
tiering langt mere end tavle og 
kridt. For eksempel kan ele-
verne arbejde uden for klasse-
værelset, samtidig med at læ-
ringsressourcerne og redska-
berne følger med”.

Baggrund

Nyt nationalt skoleleder-netværk

Uddrag fra projektbeskrivelsen af ”Digital forandringsledelse i folkeskolen”:

Projektet etablerer et nationalt netværk med det formål at udvikle og støtte 
skoleledernes ansvar for den digitale omstilling af folkeskolen og konkret 
arbejde med at identifi cere, afprøve og udbrede initiativer og værktøjer, som 
understøtter en øget og forbedret anvendelse af it i undervisningen. Fokus-
områderne er derfor ledelsesforandring og faglig udvikling af it-didaktikken.

Konkret skal netværket særligt understøtte to igangværende initiativer 
omkring it i folkeskolen:

>  Udvikling af markedet for digitale læremidler, så adgangen bliver nem og 
overskuelig for lærere og elever

>  Adgang til velfungerende it i undervisningen, hvor kommunerne senest i 
2014 sikrer alle elever adgang stabile og tilstrækkelige trådløse netværk

Skoleledernetværket oprettes ved årsskiftet og fortsætter til udgangen af 
2014. Der skal i hver kommune til netværket rekrutteres 1-2 skoleledere, som 
er frontløbere i forhold til at gennemføre et paradigmeskifte i tænkningen på 
folkeskolerne omkring anvendelse af it i undervisningen.

Netværkets arbejde skal skabe resultater på skolerne i form af forbedret 
undervisning. Der skal – gennem, strategier og metoder til forankring af ny 
viden og implementering af it– opnås forbedret eff ekt i lærernes arbejde og i 
elevernes læring.

Netværket skal fungere som forandringsagent. De skoleledere, der deltager i 
netværket, skal overføre viden fra netværket til at støtte implementeringen 
af it på alle skoler i kommunen.

Projektet om digital forandringsledelse er et samarbejde mellem Skoleleder-
foreningen, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet er støttet 
med 3,2 mio. kr. fra regeringens pulje til it i folkeskolen.

Netværkets styregruppe består af: Claus Hjortdal, Skolelederforeningen, Mikkel Haarder, KL og 
Jakob Harder, UNI-C. 

Projektgruppen bag netværket består af: Michael Rasmussen - projektleder, (Skolelederforeningen), 
Leo Højsholt-Poulsen, uddannelseschef i UNI-C, Jacob Møller, chefkonsulent i KL, Tommy Sørensen, 
afdelingsleder på Espergærde Skole (Skolelederforeningen), John Larsen, skoleleder på Eggeslevmagle 
Skole (Skolelederforeningen) og David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef i Microsoft. 

Projektets Advisory board består af: Bjørn Ilsøe, centerleder på CFU UC Capital, Eik Møller, 
Børne- og Kulturchef i Ballerup kommune, Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA UC, 
Søren Brandi, partner i Hildebrandt & Brandi og ekstern lektor på Handelshøjskolen/Århus 
Universitet og Lia Sandfeld, lærer på Eggeslevmagle Skole.

Kontakt og yderligere info: Næstformand Claus Hjortdal, clhj@skolelederne.org, 
mobil 23 27 43 27 eller projektleder Michael Rasmussen, micrasmu90@hotmail.com, 
mobil 20 19 76 80.
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Nye veje for børn og unge i fællesskaber

I tiden anvises en række nye veje for den pædagogiske 
verden. Det betyder, at lærere og pædagoger igen  
udfordres i forhold til at skabe pædagogiske rammer og 
miljøer, der lever op til nye krav og forventninger. 
‘

Vi har derfor udarbejdet et katalog ”Nye veje for børn 
og unge i fællesskaber” som er sendt til alle skoler og 
forvaltninger i Region Midt. Kataloget er bygget op  
omkring syv højaktuelle pædagogiske temaer, og kan 

bruges som inspiration til planlægning af medarbej-
deres kompetenceudvikling. Vi anviser ligeledes for-
skellige mulige uddannelseskoncepter som kan være 
økonomisk attraktive for jer.

Kontakt os til en uforpligtende snak om jeres muligheder 
for kompetenceudvikling.

I tiden anvises en række nye veje for den pædagogiske bruges som inspiration til planlægning af medarbej

børn og unge i 

fællesskaber

Inspiration til samarbejde om kompetenceudvikling

Nye veje for 

hvilken vej vælger i?
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mellemspil 

Homo habilis, en af de ældste arter i 

menneskeslægten, levede i det sydlige 

Afrika for omkring 2 millioner år siden, 

ca. 1,50 meter høje og brugte simple 

redskaber.

 I takt med at børn og unge  bruger mere tid 
på internettet, er mobning også flyttet ud på 
sociale medier, chat m.m.

En ny national kampagne ’Drop Mobning 
Nu’ mod internetmobning, som 26 organisa-
tioner inden for børne- og ungeområdet og 
herunder Skolelederforeningen deltager i, er 
søsat. 

Læs mere om kampagnen på Facebook > 
dropmobnu

Efter tilbagemeldinger om, at bladet dufter grimt – og på trods af, 
at vores producent har bedyret, at trykning og trykfarver lever op 
til miljøcertificering, svanemærkning og er så ufarligt, at det næ-
sten kan spises/drikkes – prøver vi på ny.

Dette blad er derfor trykt på et andet papir og med mindre far-
ve. I løbet af 2013 vil vi prøve forskellige muligheder for så ende-
ligt at beslutte os for look, papir og odeur. 

 Hver sjette  folkeskole er siden 
2007 enten nedlagt eller lagt 
sammen med en større skole, og 
udviklingen vil ufortrødent fort-
sætte i 2013. Det viser en ana-
lyse af de kommunale budget-
ter.

Næsten hver anden kommu-
ne - helt præcist 43 % - regner 
med at reducere antallet af sko-
ler yderligere, og i alt agter kom-
munerne i 2013 at hente 400 
mio. kr. ind på en mere effektiv 
skoledrift. Tak spids.

Kilde: Jyllands-Posten

Digital 
mobning

Nyt 
look

fleRe 
skoleR 

foRsvindeR tyv 
tror…
Der er sket et drama-
tisk fald i danskernes 
kriminalitet i 2012. 

Således viser tal fra 
Rigspolitiet, at det 
samlede antal  
tyverier, indbrud, 
overfald og vold,  
hærværk mv. faldt  
6 ½ procent sidste år. 

Særligt de unge er 
blevet mere lovlydige. 
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En
pligt

Skolelederforeningen har som en hjælp for medlemmerne udarbejdet 

et notat med henblik på at afklare skoleledernes tilsynsansvar over for 

eleverne ved skolerejser, ekskursioner m.m.

{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox }   tilsynsansvar
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 U de af øje, ude af 
sind, lyder et gam-
melt mundheld. Men 
den går ikke som of-
fentlig institution, 
som ansat på en sko-

le og slet ikke som skoleleder. Man har 
tilsynspligt med skolens elever.

Det er især den såkaldte Præstø-
sag, hvor en sejltur ud på en blæsende, 
isnende kold fjord, har sat fornyet fo-
kus på spørgsmålet om, hvem der har 
ansvaret for hvad i situationer, der en-
der i ulykke og får frygtelige konse-
kvenser. En lærer omkom, en række 
efterskoleelever har fået alvorlige, vari-
ge mén, og nu er skolen idømt bøde og 
skolens leder dømt for grov uagtsom-
hed. Se box om dom.

Naturligt nok er der blandt Skole- 
lederforeningens medlemmer usikker-
hed om, hvordan man er stillet i sådan-
ne situationer, og hvilke forholdsregler 
man bør og skal tage. 

Derfor har foreningen i et nyt notat 
beskrevet, hvad der almindeligvis gæl-
der ved, at skolen og man som leder 
har tilsynspligt. Notatet ”Skoleledernes 
tilsynsansvar” ligger på foreningens 
hjemmeside. 

Handlinger og konsekvenser
At skolen, skolens ansatte m.fl. skal føre 
et forsvarligt tilsyn med eleverne følger 
af det forhold, at i skolen bliver foræl-
drenes tilsynspligt overtaget af skolen. 

Tilsynsansvaret er et ansvarsgrundlag, 
som er baseret på, at man er ansvarlig 
for en skade, som man har forvoldt ved 
sin handling eller undladelse, hvis man 
har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Spørgsmålet om, hvornår en hand-
ling eller undladelse er uagtsom vurde-
res ved domstolene ud fra, om en ”al-
mindelig og fornuftig og omhyggelig 
borger” ville have gjort det samme i si-
tuationen. Det er denne fiktive borger, 
som domstolene sammenholder vores 
handlinger med, når de skal vurdere, 
om der er handlet uagtsomt, om det 
kan bebrejdes den tilsynspligtige, at 
skaden er indtruffet.

Juridisk er der fire typer handlemå-
der, der tages udgangspunkt i ved vur-
deringen af, om en skadevoldende 
handling skal medføre et ansvar: 1.
Hændeligt uheld, 2. Simpel uagtsom-
hed, 3. Grov uagtsomhed eller 4. Med 
forsæt. 

Præcis hvornår man har handlet an-
svarspådragende, er der ikke entydige 
svar på, da der foretages en vurdering 
af konkrete hændelsesforløb og lægges 
vægt på konkrete omstændigheder, 
bl.a. elevernes alder, aktivitetens art, 
de stedlige forhold og lokalers indret-
ning, udstyr m.m.

Det normale dækningsområde for 
ansvarsforsikringer er skader, der op-
står på grund af simpel eller grov uagt-
somhed, mens almindelige ansvarsforsik-
ringer normalt ikke dækker hændelige 
uheld ligesom man ikke kan forsikre 
sig imod forsætlige skader. Der kan na-
turligvis være undtagelser herfra.

I denne forbindelse er det vigtigt at 
understrege og oplyse forældrene om, 
at skolerne som udgangspunkt ikke er 
dækket af ulykkesforsikringer, hvorfor 
det er forældrenes egne ulykkesforsik-
ringer, som skal dække ved skader på 
elever, som sker i skoletiden.

Ansvarsgrundlaget og den almindeli-
ge erstatningsregel er, at man som ho-
vedregel er ansvarlig for en skade, man 
har forvoldt ved sin handling eller und-
ladelse, hvis man har handlet uagtsomt 
(simpelt eller groft) eller forsætligt. 

Ingen ansvarsfraskrivelse
Foreningen vurderer, at det ikke er mu-
ligt at ansvarsfraskrive sig ud af tilsyns-
pligten, idet den er lovhjemlet. Til gen-
gæld bør man selvfølgelig lokalt gøre, 
hvad man kan for at sikre, at skolens 
afvikling af ekskursioner, skolerejser 
m.m. sker på en sikkerhedsmæssigt 
forsvarlig måde. 

Dette kan gøres ved udarbejdelse af 
retningslinjer, opfølgning på at retnings-
linjerne overholdes, samt at der gives 
en grundig instruktion af eleverne og 
anvendes kvalificerede instruktører, 
bl.a. når der er tale om sejlads og klat-
ring, ligesom kompetencekravet ved 
svømning skal overholdes.

Som led i tilsynsforpligtigelsen anbe-
faler foreningen, at skolelederen sørger 
for, at lærerne i udøvelsen af tilsynsfor-
pligtigelsen overholder og instruerer ele-
verne i de særlige sikkerhedsforskrifter, 
der gælder i forhold til de specielle akti-
viteter, som foregår under ekskursioner 
og skolerejser mv.

Foreningen vurderer samlet, at for 
at skolelederne overholder tilsynsplig-
ten, da skal der ved ekskursioner og 
skolerejser være taget et forsvarligt 

ansvarlig

hensyn til, at aktiviteten, der udøves, 
er forsvarlig i forhold til elevernes alder 
og kompetencer, idet det skal under-
streges, at jo mere risikabel aktiviteten 
er, desto mere skærpes tilsynspligten. 

Endelig er det vigtigt, at aktiviteten 
er tilrettelagt forsvarligt, og at der for-
inden er givet såvel elever som lærere 
en tilstrækkelig forsvarlig instruktion, 
herunder medinddragelse af professio-
nelle instruktører bl.a. ved risikofyldte 
aktiviteter som nævnt ovenfor.

Skolelederforeningen anbefaler, at 
man, forinden man tager eleverne med 
på ekskur sioner og skolerejser, oriente-
rer forældrene grundigt om, hvad der 
skal foregå af aktiviteter, og hvilke for-
holdsregler skolen har foretaget i den-
ne sammenhæng.

Men – igen – en sådan orientering vil 
efter Skolelederforeningens vurdering 
ikke med føre, at skolelederen vil være 
fritaget for et eventuelt erstatningsan-
svar. Læs mere i notatet om ”Skole-
ledernes tilsynsansvar”, der ligger på 
hjemmesiden. 

Opfølgning og kommunikation 
På trods af, at langt de fleste – også po-
tentielt risikofyldte – aktiviteter heldigvis 
går godt, kan alle skoleledere komme i 
en situation med en tragisk hændelse.

Mange skoler har en nedskrevet krise-
plan for, hvad der skal ske efter en ulyk-
ke på skolen, så man sikrer sig, at ulyk-
ken ikke udvikler sig, at der tages 
kontakt til lederniveauet over en selv i 
kommunen mv. Desuden skal krisehjælp 
iværksættes med det samme til alle in-
volverede. 

I forbindelse med Præstø-ulykken 
har bladet tidligere bragt en artikel, 
hvor en krisepsykolog giver råd til le-
delsen før, under og efter en krise, fx:

>  Inden: Kend dine kræfter og egne re-
aktionsmønstre på stress. Sørg for at 
sikre en kommandokæde. Uddan 
medarbejderne i at være up-to-date i 
krise- og stresshåndtering 

>  Under: Tag lederrollen på dig. Giv 
åben og ærlig information. Gå forrest 
og sæt ord på det svære/det hændte/
ubærlige. Vær empatisk, men sørg for 
at holde overblikket.

>  Efter: Igangsæt systematisk opfølg-
ning. Få evt. professionel krisehjælp. 
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Læs og print Skole-
lederforeningens nye 
notat om skoleleder-
nes tilsynsansvar. 

Den ligger på :
> skolelederne.org  
> Ledelsesværktøjer 

Den ligger på :
> skolelederne.org  
> Ledelsesværktøjer 

SkolelederneS

tilSynS
anSvar

2013

krisesituationer   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: Colourbox }

tag ansvar 
og sig 

undskyld

Skab mening.  Giv krisen plads i jeres fæl-
les historie. Evaluer forløbet og jeres måde 
at håndtere det. 

Uanset hvilken ulykke, der er tale om, skal 
skolelederen påtage sig ansvaret for hurtigt at 
følge op på hændelsen og håndtere den i for-
hold til elever, forældre, ansatte og medierne.

Sidstnævnte har det med at komme på ba-
nen, og her nytter det sjældent at grave sig 
ned. Forkert eller for lidt kommunikation med-
virker ofte ufrivilligt til usandheder og speku-
lation. Nogle råd til kommunikation i en krise-
situation er derfor:

>  Etabler fakta og fi nd ud af, hvor ansvaret 
ligger. Hvis ikke alle fakta er på plads, så gå 
ud og sig, at sagen bliver undersøgt.

>  Forældre, elever og lærere/personale står al-
tid først, når det kommer til hvem, der skal 
have besked, så kommer pressen.

>  Vis empati og lad være med at fremstå som 
et systemmenneske. Du må gerne være men-
neskelig, og der er ingen, som forventer, at 
du er en supermand.

>  Sig ikke undskyld for noget, man reelt ikke 
har haft nogen mulighed for at have indfl y-
delse på. Vær klar i spyttet, hvis en regel er 
overtrådt.

Alle kriser er forskellige, og er det alvorligt, bør 
man henvende sig i foreningen eller på anden vis 
indhente anden rådgivning. Artiklen ”Tag an-
svar…” ligger på hjemmesiden. 

læs mere

ledelse

Retten i Nykøbing Falster afsagde den 1. fe-
bruar 2013 dom i Præstø-sagen. Retten 
dømte en forstander på den selvvejende insti-
tution Lundby Efterskole skyldig i uagtsom 
legemsbeskadigelse efter Straffelovens § 249 
og Lov om sikkerhed til søs § 29 stk. 1 og 2, 
hvilket udløste 25 dagbøder á kr. 10.000 og 
en betinget fængselsdom på 60 dage.

13 elever var den 11. februar 2011 sejlet 
ud i en dragebåd sammen med to lærere, 
hvor vandet var 2 grader varmt, og der lå is-
fl ager på Præstø Fjord.

Retten lagde ved sin afgørelse vægt på, at 
dragebåden ikke var egnet til den pågælden-
de sejlads, at eleverne ikke var instrueret i og 
ikke havde erfaring med sejlads af dragebåd, 
at 6 af eleverne ikke havde de fornødne 
svømmefærdigheder, at der ikke var med-
bragt korrekt udstyr til nødmelding, at ingen 
var iført våddragter, og at læreren, som om-
kom under ulykken, ikke var iført hverken 
svømme- eller redningsvest.

Det blev endelig lagt til grund, at eleverne 
ikke var iført redningsvest, men derimod 
svømmevest, som alene er egnede til øvede 
svømmere og kun med hjælp i nærheden, og 
at en svømmevest ikke kan fastholde en be-
vidstløs person på ryggen med åndedrætsor-
ganerne fri af vandet, og at pasformen ikke 
forelå i rigtig pasform til to af eleverne, lige-
som eleverne ikke var instrueret i at påføre 
sig svømmevestene sikkerhedsmæssigt for-
svarligt.

Retten lagde endvidere vægt på, at der 
var tale om erhvervsmæssig sejlads, og at 
skolen modtog betaling fra eleverne, og at 
eleverne var i skolens varetægt og dermed 
omfattet af skolens tilsyn og derfor havde 
krav på samme sikkerhed som passagerer. 

På baggrund af de konkrete forhold i sa-
gen vurderede retten, at den ansatte lærer på 
Lundby Efterskole, som omkom under ulyk-
ken, havde handlet groft uagtsomt.

Forstanderen på Lundby Efterskole blev li-
geledes dømt for grov uagtsomhed, idet ret-
ten fandt, at han havde haft en særlig be-
grundet anledning til aktivt at påse og sørge 
for at undgå de forhold, som var hændt, og 
retten lagde i den forbindelse vægt på, at der 
ikke forelå skriftlige retningslinjer vedrørende 
sikkerhed i forbindelse med sejlads i drage-
båden.

Det blev endvidere tillagt vægt, at der hos 
såvel ledelse, lærere som elever forelå almin-
delig viden om og accept af sejladsen med 
eleverne i dragebåden både for så vidt angår 
sejladsen den 9. februar 2011 og den 11. 
februar 2011. Retten  vurderede på den 
baggrund, at der ikke forelå kendte mundtli-
ge retningslinjer vedrørende sikkerhed med 
sejlads med elever i dragebåden. 

Det forhold at forstanderen ikke var til ste-
de på Lundby Efterskole den 11. februar 
2011 fandt retten ikke havde betydning for 
afgørelsen. Siden har efterskolens forstander 
anket sin dom.

baggrund

Dom i Præstø-sagen

Eller hent dem straks 
via QR-koderne.

Artikel fra  Plenum 
6-11 om, hvordan man 
tager lederskabet på 
sig og kommunikerer i 
situationer med plud-
seligt opståede kriser. 

Ligger samme sted 
på hjemmesiden



  nummer 02 / marts 201330

ansvarlig ledelse
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Få Danmarks 

højeste
rente 

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

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

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

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

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1930

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

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



Homo ergaster, uddød art i 

menneskeslægten Homo, 

kranievolumen på mellem 

750-800 cm3, antages at have 

været ca. 180 cm høje. Brugte 

værktøjer, beherskede ild.

mellemspil

Børn spreder ikke kun glæde, men 
spreder sundhed til deres forældre (når 
den værste virusperiode er overstået). 
Ny forskning viser, at forældre er fysisk 
og psykisk sundere end barnløse. De lever 
længere og er psykisk mere stabile.

Så alt a ænger ikke kun af biologi og 
gener. For også barnløse forældre, som 
adopterer, får et længere og sundere liv. 
Således halverer kvinder, som adopterer 
bare ét barn, risikoen for tidlig død og for 
at få psykiske problemer.

Kilde: Videnskab.dk

Min e-g-e-n 
telefon 
Nu er der videnskabeligt belæg for det: Du bliver af-
hængig af din smartphone. Det viser en undersøgelse 
på Stanford University I Californien, der er dykket ned i 
iPhone-vanerne hos 200 studerende. 

Her indrømmer 10 % af de studerende, at de er 
fuldstændig afhængige af telefonen, mens en tredjedel 
vurderer, de er meget afhængige. Kun 6 % mener, at de 
overhovedet ikke er afhængige. Og 74 % af de adspurg-
te meddeler, at iPhonen får dem til at føle sig seje...

ombud
 Ombudsmandens  Børnekontor  åbnede 1. november 
og har travlt med at behandle henvendelser fra børn, 
myndighedspersoner, forældre og andre pårørende. 
Især kommer der mange henvendelser fra forældre 
med tvangsanbragte børn samt en del sager, som 
vedrører børns skolegang.

Kontorets opgave er at modtage og behandle klager 
over offentlige myndigheder og kontrollere, om disse 
overholder lovgivningen inden for børneområdet. 

Se mere på www.boernekontoret.ombudsmanden.dk

lev sundt, 
få børn…

PÅ hat med
John Hattie kommer til Danmark den 18. april 2013.

Den verdenskendte uddannelsesforsker John Hattie gæster 
for første gang Danmark for at præsentere sin forskning om, 
hvilke faktorer i undervisningen der har størst indfl ydelse på 
elevernes læringsudbytte.

Læs programmet her: www.dafolo.dk
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Mandag morgen, regnvejr, S-togsforsin-
kelser og bilkøer på indfaldsvejene til 
København! Men jeg er ligeglad: I højt 
humør kører jeg på tværs af Nordsjæl-
land med retning mod Helsingør Skole, 
hvor jeg i den kommende uge skal føl-
ge skoleleder Kari Jørgensen.

En stor skole er det med mere end 
2000 elever, som startede sidste august 
ved en sammenlægning af 5 skoler. Jeg 
er spændt på, hvordan skolelederens 
hverdag ser ud i en sådan kæmpe virk-
somhed.

Kari og jeg mødtes i skolernes som-
merferie for at planlægge praktikken, så 
jeg på forhånd blev bekendt med skolens 
organisation. Derfor kan vi ved vores 
morgenmøde kaste os direkte ud i en 
drøftelse af ledelsens dilemmaer og ud-
fordringer i forbindelse med fusioner. At 
skabe fællesskabsfølelse og en oplevelse 
hos elever, forældre og ansatte af, at nu 
er vi én skole, er en stor og omfattende 
opgave, som kræver refleksioner over de 
forskellige aktørers perspektiver.

Kl. 10 kommer Allan, som er koordi-
nerende teknisk serviceleder for bl.a. at 

  Velkommen til 
virkeligheden

konsulentens   { tekst: Dorrit Bamberger / illustration: Kamila Slocinska }

 S kolelederforeningens 
medlemmer henven-
der sig til foreningens 
konsulenter om man-
ge forskellige problem-

stillinger fra skolelederens hverdag – 
og de rådgiver bl.a. på baggrund af 
deres uddannelse, deres mangeårige 
erfaringer som konsulenter og tidligere 
ansættelse som skoleledere.

Efter 12 år i Skolelederforeningen 
syntes konsulent Dorrit Bamberger 
imidlertid, at hun havde et behov for  
et virkelighedstjek og  for igen at få  
føling med skolelederens dagligdag   
på en folkeskole. Hun søgte derfor en 
uges praktikophold som skoleleder.

Skoleleder Kari Jørgensen, Helsin-
gør Skole, stillede sig velvilligt til rå-
dighed, og i uge 45 fulgte Dorrit i  
hælene på Kari Jørgensen i hendes  
hektiske hverdag og fik hermed indtryk  
af arbejdsgange, rutiner og kultur på  
en folkeskole i dag.

Plenum har fået indblik i prakti-
kantens dagbog…

drøfte lønaftaler for de tekniske service-
ledere. Sekretæren Charlotte kommer ind 
og deltager; hun sidder p.t. og gennem-
går alle ansættelser og lønninger for sko-
lens over 400 medarbejdere! Ligesom 
mange andre skoler er Helsingør Skole 
udfordret på økonomien, og derfor må 
alle udgifter ses nøje efter og justeres.

Et akut emne presser sig også på: 
Der har været brand på en afdeling i 
nat, og en hensigtsmæssig informati-
onsprocedure fremover ved pludselige 
hændelser skal aftales.

Næste møde er med SFO-lederen, 
Morten. Fordele og ulemper ved den 
nye ledelsesstruktur er på dagsorde-
nen. Der er løbende brug for kompe-
tenceafklaring mellem Morten og afde-
lingernes daglige pædagogiske ledere 
(DPL’erne, som de kaldes på skolen) i 
forhold til aktiviteterne i SFO.

Nok en udfordring, som drøftes, er 
afholdelse af pædagogisk råds møder: 
Hvordan laver man rådsmøder til et 
dialogisk forum, når der er mere end 
300 deltagere? Vi finder ikke det ende-
lige svar!

mandag
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  Velkommen til 
virkeligheden

Klokken nærmer sig nu 13, og jeg 
bemærker, at jeg endnu har ikke set 
nogen børn, kun hørt en enkelt buldre 
forbi på gangen i et frikvarter.

Skolesekretæren banker på døren: 
En mor ønsker at tale med Kari om 
overflytning af datteren til en anden 
afdeling af skolen. Moren kommer uan-
meldt, men Kari afsætter hurtigt tiden 
til at mødes med hende.

Kl. 13.30 bliver der endelig tid til 
”frokost”, og Karis norske baggrund 
fornægter sig ikke: 1 stk. knækbrød 
med myseost bliver det til, men ikke 
mere, for vi skal direkte videre 
til møde i en tværfaglig ar-
bejdsgruppe vedr. kom-
munens inklusions-
projekt. Der er bl.a. 
planer om en elek-
tronisk dialogplat-
form, og imple-
mentering og 
tidsplan vedr. pi-
lotprojekt og si-
den indførelse i 
hele kommunen 
skal aftales.

Kl. 16 går turen 
hjemad efter en 
spændende og tanke-
vækkende dag. Jeg har 
fået et lynindblik i sko-
lelederens opgaver bl.a. 
som personaleleder, virk-

somhedsleder, myndighedsper-
son, økonomiansvarlig og kom-
munal leder med tværfagligt 
ansvar, og  jeg kan med en vis 
lettelse konstatere, at intet af  
det som sådan har overrasket  
mig, jeg genkender det! 

dagbog
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Kulturel 
supertanker

En så stor, sammenbragt 
skole som Helsingør Skole 
arbejder naturligt nok med 
at skabe en ny, fælles iden-
titet.

Det sker bl.a. ved at udvikle 
en moderne webplatform 
nyt logo og skiltning på sko-
len, nedsætte fokusgrupper 
om brugen af intra, kom-
munikation mellem lærere 
og forældre samt eksternt i 
relation til lokalsamfundet, 
mulige partnere, medier mv.

Herudover satser skolen – i 
kraft af at den repræsente-
rer en betragtelig bygnings-
masse og population i kom-
munen – på at blive Helsin-
gørs største kulturinstitution. 
Det gør den bl.a. ved at etable-
re netværk til kultur-og er-
hvervsliv og åbne sig op for 
interessenter. 

Se mere på YouTube > 
Helsingør Skole

tirsdag

onsdag

Formiddagen er afsat til internt leder-
møde – lederteamet består af 16 perso-
ner, og i dag deltager desuden en eks-
tern kommunikationskonsulent, som 
skoleledelsen samarbejder med omkring 
en ny fælles profi l for skolen, jf. box.

Kari holder et oplæg om ledelsen af 
Helsingør Skole: Den ny skolestruktur 
giver anledning til dilemmaer. Hvordan 
skaber man én skole samtidig med, at 
man giver de daglige pædagogiske lede-
re (DPL’erne) et ledelsesrum på hver af-
deling?

Tidligere har skolelederne har ikke 
været vant til at skulle koordinere med 
de øvrige skoler, men nu er det nødven-
digt. Ledernes individuelle ledelseskraft 
i den nye struktur giver også anledning 
til overvejelser. Titler har en vis betyd-
ning for skolens forældre, og nogle for-
venter, at det er øverste skoleleder, der 
træffer beslutninger, men DPL’ernes le-
delseskraft sættes ud af spillet, hvis for-
ældrene altid henvises til Kari.

Kari beskriver bl.a. sit job som ”et 
indskudt led mellem ledere og forvalt-
ning”. Alle skal derfor være bevidste om, 
hvilke opgaver hun har taget fra ledernes 
skuldre. Og hvilke de stadig har. Som 
øverste skoleleder har Kari ansvar for 
MED-udvalg, skolebestyrelse, kommuna-
le skoleledermøder, TR-kontakt, læreraf-
taler, kommunikationsstrategien, økono-
mi samt ledelse af ledelsesteamet. Kari 
opfordrer i den forbindelse til, at lederne 
overvejer følgende tre spørgsmål, når de 
står i et ledelsesmæssigt dilemma, og at 
de udmelder resultatet af overvejelserne 
klart i dialogen med Kari:

1) Vil jeg helst klare dette selv?
2)  Vil jeg gerne have sparring fra min 

nærmeste leder, før jeg selv træffer 
min beslutning?

3)  Vil jeg gerne have, at min nærmeste 
leder træffer beslutningen?

Der bliver også tid til at tale om for-
skelle i vaner og om indbyrdes forvent-
ninger. Kari understreger, at fordi hun 
nogle gange arbejder sent om aftenen 
og i weekender, har hun ikke en forvent-
ning om, at hendes ledelsesteam svarer 
mails døgnet rundt. Som leder skal man 
ikke være til rådighed i døgndrift, men 
dog i skolens åbningstid. 

 Jeg tænker, at jeg fra min daglige 
rådgivningsvirksomhed ved, hvor vigtigt 
det er, at ledelsesteamene får afklaret 
netop sådanne emner, så man ikke ind-
byrdes får skruet forventninger højere 
og højere op  – uden en dialog om det 
nu også er nødvendigt.

Resten af formiddagen går med ar-
bejdsgruppemøder om bl.a. inklusion, 
indskrivning, entreprenørskab, skolein-
tra og skoleudvikling. Her er der virke-
lig mulighed for at udnytte det store 
ledelsesteams mange kompetencer til 
at give hinanden sparring.

Efter mødet er der frokost til delta-
gerne, men Kari må haste videre på 
tom mave til et møde i det byggeud-
valg, som er ved at træffe den endelige 
beslutning om, hvordan en helt ny sko-
lebygning skal se ud. Praktikanten kan 
ikke deltage i det møde, så jeg sætter 
mig til bords med de andre i ledelses-
teamet og nyder den gode frokost.

Dagen starter med møde med DPL’erne 
fra de 5 afdelinger. En af afdelingerne 
mangler midlertidigt en leder et par 
dage om ugen, og Kari opfordrer til en 
fælles løsning på det problem. Der by-
des hurtigt ind med løsningsforslag – 
styrken ved et godt samarbejde i et 
stort ledelsesteam viser sig her.

konsulentens

Næste punkt er ligeledes af praktisk 
art: Der er på skolen nedsat to lærerar-
bejdsgrupper om hhv. IT/Medier og 
Dansk som andetsprog, og de to grup-
per ønsker at mødes med Kari. I stedet 
for at mødes efter skoletid kl. 16 øn-
sker Kari lærerne frigjort til møde kl. 
12-14, så alle kan møde friske ind. 



  moderne skoleledelse 35

torsdag

fredag

Også dette klares nemt og hurtigt.
Det kommende skolebestyrelsesmøde skal forbere-

des, og teamet drøfter nu oplæg til principper for fx 
overgange mellem daginstitution og skole, indskriv-
ning, lejrskoler mv. Jeg tænker, at hvor det hidtil har 
været økonomi og personaleledelse, der har været på 
dagsordenen, er det nu eleverne og deres læring og 
trivsel, der kommer i fokus.

Debatten om principper for lejrskoler er interessant, 
fordi den på en ganske enkel måde viser dilemmaerne 
i overgangen fra fem skoler til én: Fem forskellige prio-
riteringer af økonomien til lejrskoler har der hidtil væ-
ret – hvordan skal man nu harmonisere? Der er ikke 
råd til, at hele skolen følger den mest omfattende tra-
dition, og det betyder, at enten skal der være forskel 
mellem afdelingerne – og det rimer dårligt med tanken 
om én skole, eller også skal man skuffe nogle elever og 
forældre, som forventer lejrskoler afviklet som hidtil. 
Det bliver uden tvivl en spændende diskussion i den 
nye skolebestyrelse!

Mødet bliver også brugt til at udveksle kort nyt bor-
det rundt: En afdeling har haft besøg af arbejdstilsynet 
og havde oplevet det meget positivt, idet de har gode 
erfaringer med at lave trivselsundersøgelser. En anden 
afdeling er i gang med rollespilsprojekt i 6., 8. og 9. 
klasserne med temaer som ’Jorden rundt i 80 dage’ og 
’Kvinders rettigheder gennem tiderne’. DPL’erne giver 
således hver en kort status, men får også tid til at drøf-
te skolens udfordringer i at arbejde mere inkluderende. 

Vi slutter med en kort runde meddelelser, hvor kom-
mende konferencer om fx udskoling, innovation og 
Skole-Intra bliver præsenteret.  Jeg tænker igen på, 
hvor stor en styrke det samlede ledelsesteam besidder, 
når så mange ”antenner er ude” til gavn for skolen. 

Næste opgave for skolelederen og praktikanten er et 
besøg i Helsingør Skoles ”Ugleklasse”, der er et tilbud 
til tre piger i 9-11 årsalderen, hvis sociale baggrund har 
medført, at de har svært ved at passe deres skolegang.

Efter at de har fået deres egen klasse og egen lærer 
og pædagog, går det meget bedre med fremmødet, og 
det er en fryd at se, hvor glade og stolte pigerne er 
over at vise Kari, hvad de havde lært siden hendes se-
neste besøg. Vi fik både genfortalt eventyret om Hans 
og Grete og fremvist strikketøj! Og som en lille beløn-
ning havde Kari taget hindbærsnitter med til pigerne 
og deres lærere! Jeg registrerer, at igen i dag har Kari 
sørget for spiseligt til andre, mens hun selv ikke når en 
eneste bid!

Eftermiddagen bød på ikke mindre end tre møder 
om hhv. et kommunikationsprojekt, et byggeprojekt og 
en personalesag, og da jeg kørte hjem kl. 15.30 med 
tankerne fulde af indtryk fra den komplekse skoleleder- 
hverdag, skulle Kari i gang med de 24 mails, der var 
tikket ind i løbet af dagen, samt de 4 ubesvarede op-
kald, som kom under sidste møde. Karis bemærkning 
til ledelsesteamet dagen før, om at hun nogle gange 
arbejdede sent om aftenen, gav pludselig rigtig god 
mening!

Sidste dag i praktikken og oven i købet en kort dag! Kari har 
for længe siden blokeret sin kalender efter kl. 12 denne fre-
dag – for ganske enkelt at tage hjem og holde weekend. Jeg 
roser dette initiativ, fordi jeg gennem mine mange år som 
konsulent har set for mange dynamiske skoleledere brænde 
ud, fordi de glemte at passe på sig selv, mens de passede på 
skolen. Og  da jeg nu alligevel er i gang med at øse af mine 
erfaringer, påtaler jeg ”i moderlige vendinger” Karis manglen-
de frokostpauser! 

Jeg er af den inderlige overbevisning, at det er én af veje-
ne mod en arbejdsbetinget stress, hvis man ikke afsætter 
bare lidt tid til en bid mad og lidt afkobling i løbet af dagen, 
og jeg opfordrer Kari til at overveje dette.

Formiddagen er afsat dels til møde med skolens souschef 
Søren og SFO-leder Morten, dels til en afsluttende evaluering 
af min praktik. 

På souschefmødet er det igen økonomi og afklaring af 
kompetencer og ledelsesrum, der præger dagsordenen. Nor-
meringerne på pedel-, sekretær- og lederområdet skal grad-
vist tilpasses behovene på den nye store skole, og der skal 

I dag er vi bl.a. til kommunalt skoleledermøde på Montebello, 
hvor antallet af parkeringspladser ikke svarer til antallet af 
besøgende! Normalt ville jeg nok ikke lægge mærke til en så-
dan detalje, men fordi jeg har et fokus på skoleledernes tids-
forbrug, registrerede jeg den ekstra tid, det tager at lede efter 
og til sidst finde en parkeringsplads i forholdsvis lang afstand 
fra mødestedet. For en travl leder kan det godt blive en stres-
sfaktor, men Kari tog det nu cool! 

Dagsordenen for skoleledermødet spænder vidt og illustre-
rer igen kompleksiteten i arbejdet: Nye krav om mærkning af 
kemikalier i fysiklokalet, undervisning af børn med særlige 
behov, et forestående fagligt møde i lærernes arbejdstid, pro-
cedure for indskrivning til børnehaveklasserne, budget 2013, 
kvalitetsmål og dialogmøde med byrådets fagudvalgsformand! 
Der er også tid til at drøfte perspektiverne, hvis forårets over-
enskomstforhandlinger skulle bryde sammen – det bliver imø-
deset med en forståelig bekymring.

Også i denne ledergruppe føler jeg mig velkommen og vel-
tilpas, og der hersker en hyggelig og fortrolig atmosfære.

Efter mødet kører vi direkte til møde med lederne på en af 
Helsingør Skoles afdelinger. Der er nogle presserende elevsa-
ger, som teamet ønskede drøftet med Kari. Praktikanten sni-
ger sig til at snuppe et halvt stykke mad, men Kari nok en 
gang er for optaget af møder til at nå frokost.

dagbog
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træffes aftaler om dette og om økono-
misk delegering i det hele taget.

Søren præsenterer ideen om, at 
DPL’erne får eget råderum til at fordele 
afdelingernes penge på hhv. løn- og an-
dre driftsomkostninger. Dette vil give 
nok udfordringer på sigt i forhold til at 
være én skole. Det gælder også i forhold 
til dagordenens næste punkt: Planlæg-
ningen af næste skoleår. Skal der være 
lokal frihed til at vælge egne løsninger? 
Og i givet fald hvor længe?  Jeg tænker, 
at der er vigtigt, at de på forhånd bliver 
enige om, hvad der skal være fælles, og 
hvad der må være forskelligt.

Da Søren og Morten er gået, runder 
Kari og jeg af.  Jeg takker for en meget 
inspirerende og lærerig uge. Jeg fortæl-
ler, at jeg bl.a. har bemærket, at HR-
opgaver omkring medarbejderne er 
kommet til at fylde meget mere i skole-
lederens arbejde, end da jeg var skole-
leder for 12 år siden. 

Økonomi, normeringer, lønaftaler og 
ansættelseskontrakter mv. for både pæ-
dagogisk og teknisk-administrativt per-
sonale fylder rigtig meget på skoleni-
veau, hvor det tidligere var opgaver, der 
blev løst i kommunernes løn- og perso-
naleafdelinger.  Der er kommet flere 
ledelsesopgaver af administrativ art i 
forhold til pædagogisk, og det harmo-
nerer faktisk dårligt med de udfordrin-
ger, folkeskolen står over for. 

Men som jeg også har bemærket, så 
har kerneopgaven ikke ændret sig, og 
den grundlæggende pædagogiske ind-
sigt, Kari har, er jeg overbevist om, vil 
få stor indflydelse på Helsingør Skoles 
udvikling.

Kari giver på sin side udtryk for, at 
hun har kunnet bruge vore sparrings-
samtaler til at få nye vinkler på sit le-
delsesarbejde… og hun LOVER, at hun 
fremover vil tage en pause og spise fro-
kost hver dag!!

Da jeg kører hjem gennem et regn-
vådt og diset landskab, tænker jeg med 
glæde på de mange mennesker, der åb-
nede Helsingør skole for mig og lod 
mig få indblik i deres hverdag. Tak skal 
I have, alle sammen! 

praktikdagbog   
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Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K.
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se for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S
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4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets 
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under menupunktet ”Om LB Foreningen” og under
punktet ”generalforsamling”. 
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mellemspil

Støjende kontorlandskaber gør folk trætte og demotiverede og koster virk-
somheder milliarder kroner om året, lyder det i ny svensk ph.d.

Fordelene ved åbne kontorer er åbenbare: De gør nemmere for folk at 
udveksle viden og samarbejde. Desuden er de billigere, fordi de kræver 
mindre plads. Men medaljens bagside er, at miljøet kan være støjende og 
forstyrrende, så de ansattes præstation nedsættes med op til 10 %.

Lyddæmpning i form af fx opsætning af skillevægge kan faktisk forvær-
re problemet, viser undersøgelsen. Det kan have den konsekvens, at de an-
satte taler højere. Og hvor især de mere komplekse job, hvor man skal hu-
ske variabler, finde og organisere information, bliver sværere at udføre.

Ca. 230.000 svenskere arbejder i kontorlandskaber, og ved bare en 
produktionsnedgang på 2 %, kan det totale tab for svensk forretningsliv 
løbe op på 2,1 milliarder svenske kr.

Kilde: Videnskab.dk

 Nyere talemåder,  knyttet til sprogbru-
gere, som er vokset op i etnisk blande-
de, flersprogede miljøer, hvor dansk er 
det fælles sprog: 

Akrash   Pas på (politi mv.)

Azin   Smukke

Baasa  Skråt op

Bass  Stop

Bizaz/biz  Bryster

Eow  Hallo, hej, du der

Gøt/Güt  Røv

Habibi  Min ven/min skat

Helt færdigt  Åndssvagt, fjollet

Kartoffel   Etnisk dansker

Khalas  Hold op, stop

InshAllah   Om Gud vil, vi får se

Or’n’li’   Virkelig

MashAllah Gud bevare dig

Para  Penge

Shebabz  Gutter, venner

Sjuf  Se her

Yallah   Skynd dig, kom nu 

Wala  Du dér, dig dér

Wallah  Jeg sværger

 De skandinaviske lande  er stadig blandt de bedste i verden at 
vokse op i.

Det engelske magasin The Economist har på baggrund af 11 
forskellige parametre rangeret 80 lande ud fra, hvor gode frem-
tidsudsigterne er for børn, der bliver født i 2013. Og her scorer 
Danmark en femteplads.

Faktisk ligger både Norge, Sverige og Danmark i top-5 med 
Danmark som dårligst placeret. Schweiz ligger i toppen af listen. 
Nederst på listen finder vi Nigeria. 

The Economist har i opgørelsen bl.a. valgt at lægge vægt på 
velfærd, offentlige institutioner, mængden af kriminalitet og 
sundhed.

etnolekt foR 
begyndeRe

Infoenza

god joRd

Homo erectus, art af menneskenes 

forfædre, udvikledes i Afrika for 1,8 

millioner år siden, udbredtes til resten af 

verden. Brugte redskaber, gik på jagt, 

beherskede ild.

også kendt som  
perkerdansk, araber-
slang, dönerdansk,  
og wallahsprog…
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Er din skole inklusionsparat?

Ring 8619 4103 eller tjek
www.protac.dk og hør nærmere.

Scan
QR-koden

og læs mere
om Protacs 
produkter

NYHED

NYHED

Skolen står over for en ny udfordring. Børn, der af forskellige årsager 

har svært ved at koncentrere sig og sidde stille, inkluderes i stigende 

grad i den almindelige undervisning. Hvis inklusionen skal lykkes, er det 

vigtigt, at de fysiske rammer understøtter de pædagogiske mål.

En oplagt løsning 
Inddrag Protacs produkter i klasseværelset, stillerummet eller gym-

nastiksalen. Protac står bag en række anerkendte sansestimulerende 

hjælpemidler, der er målrettet til at skabe ro og tryghed hos børn med 

motorisk uro og hyperaktivitet. Produkterne indeholder kugler, der 

stimulerer sansesystemet gennem berørings- og muskel-led-sansen. En 

påvirkning, der har markant positiv indvirkning på barnets koncentrati-

ons- og indlæringsevne. 

5 produkter
– som på hver sin måde hjælper barnet, så det bedre kan deltage i 

klassens arbejde og samvær. Anbefales i SFO, klasseværelse, stillerum, 

gymnastiksal.

Protac GroundMe NYHED – en fodpude med kugler, der 

understøtter fødderne på en stabiliserende og dynamisk måde. Fremmer 

en god siddestilling og modvirker uro. Kan også anvendes som gulv- og  

balancepude. 

Protac Kuglepuden – giver en dynamisk siddestilling. God effekt 

på motorisk uro og hyperaktivitet.

Protac MyFit – en vest med kugler, der beroliger og styrker barnets 

kropsfornemmelse i både lege- og læringssituationer.

Protac SenSit – kuglestol, der omslutter og skaber rum for ro og 

fordybelse. Fås i 8 flotte farver!

Protac MyBaSe NYHED – unik luftmadras med løse kugler. 

Træner og udfordrer barnets balancesans.

Få gratis besøg
Vores ergoterapeuter giver gratis rådgivning og fremvisning

af produkter, samt fortæller om sansestimulering og sanseinte-

gration og hvordan vores produkter kan afhjælpe og indgå i

hverdagen. Vi deltager gerne i arrangementer som personale-

møder, temadage  m.m. Vi tilbyder en uforpligtende afprøvning.

Scan QR-koden, og læs meget mere om nyhederne og

alle Protacs øvrige produkter.

Besøg os

6.-7. marts på 

Skolemessen Roskilde 

stand 111

    10.-11. april på 

Skolemessen Aarhus 

stand 5 C

Plenum.05.02.13.indd   1 05/02/13   13.02
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smÅbØRn 
hindRing

I en af årets nye bøger om kvinder og ledelse ”Myter om magten” bekræftes 

myten om, at det kan være vanskeligt at kombinere en lederkarriere med at 

have små børn. Men to skoleledere, der ved, hvad det går ud på, siger nej. Hvis 

forudsætningerne er i orden, er børn – uanset alder – ingen hindring for at 

være med til at udstikke retningen for en skole

{         }

ingen

 Ø jenbetæn-
delse, mel-
lemørebe-
tændelse 
dårlig mave 
og forkølel-

se. Der er næsten ingen 
ende på de sundhedsproble-
mer, som små børn kan ryge 
ind i, når de kommer i dag-
pleje eller vuggestue.

Mange forældre oplever 
det som en belastende peri-
ode, og til dem hører Trine 

Vasegaard, men hun har en 
særlig grund til med gysen 
at tænke tilbage på januar i 
år, hvor William på et år blev 
ramt af hele dynen:

”Det begyndte samme 
dag, som jeg startede i mit 
nye job som pædagogisk 
leder. Selvom min mand og 
jeg havde planlagt grun-
digt, var det lige ved at 
rable”.

Familien kom godt igen-
nem de mange børnesyg-

domme, og den hårde start 
fi k ikke Trine Vasegaard til 
at miste ledermodet.

”Min mand havde taget 
fri et par uger, fordi jeg skul-
le begynde i mit nye job. 
Det fi k tingene til at hænge 
sammen. Og da jeg længe 
har haft som mål at blive 
pædagogisk leder, var og er 
jeg indstillet på at klare det, 
selvom der engang imellem 
kan være en lidt hård perio-
de”, siger hun.

{ tekst: Jan Kaare / foto: Simon Jeppesen og Janne Moltke-Leth }   også for mødre
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To forskellige ting
Trine Vasegaard er ansat på Vorup Skole i 
Randers. Det er her, hun og Malene Kong-
petsak bliver interviewet. 

Sidstnævnte, der er skoleleder på Bli-
cherskolen i Spentrup 12 kilometer mod 
nord, er på besøg i anden anledning. Så 
kan man jo ligeså godt være praktisk og 
slå tingene sammen.

”Vi har begge travlt, og hvis en køretur 
og et ekstra arrangement kan undgås, er 
det nemmere at få tingene til at gå op”, 
siger Malene Kongpetsak.

Da hun for tre år siden begyndte på le-
dervejen, var Maja, familiens yngste, tre 
år, og de to største, Stine og Jonas, hen-
holdsvis syv og ni. Kort sagt masser af 
børn både på jobbet og hjemme.

Men kunne børnefl okken ikke få hende 
til at overveje det at blive leder en ekstra 
gang?

”Nej”, siger Malene Kongpetsak. ”Det 
at have børn og familie er en ting, og det 
at ville være skoleleder noget andet. Selv-
følgelig kan det være en udfordring at 
få alt til at gå op, og buen er som regel 
spændt hårdt, men hvis tingene holdes 
adskilte, kan det sagtens fungere at være 
mor, hustru og skoleleder”.

Stor vams
Malene Kongpetsak klæder sig på til 
jobbet, og hun klæder sig på til familie-
livet.

”Når jeg kommer hjem, tager jeg en 
stor vams af en trøje på, og så er jeg mor. 
Det at skifte tøj hjælper mig med at lægge 
lederrollen væk og koncentrere mig om at 
være sammen med børnene. Det er vigtigt 
at vide, hvornår man er hvad. Når Maja 
skal have hjælp til læsning, er det en mor, 
hun har brug, ikke en lærer eller en skole-

leder, og når min mand og jeg snakker om 
noget privat, er det som hustru, jeg er til 
stede”, siger Malene Kongpetsak.

Mødt med forståelse
Dagen før interviewet havde Trine Vase-
gaard en omsorgsdag for at fejre Williams 
to års fødselsdag. Men kan man det som 
leder på en skole?

fakta

Teamledelse er sagen

Det er virkeligheden, der skal 
forandre myterne om, hvad der 
skal til for at kunne bestride et 
lederjob, men det at være leder 
skal under alle omstændigheder 
helst fremstå som overkom-
meligt, uanset hvilket køn man 
har og uanset hvor gamle ens 
børn er. 

Skoleledelse foregår de fleste 
steder i et teamsamarbejde, så 
der kan tages hensyn til per-
sonlige forhold, når opgaverne 
tilrettelægges, siger formanden 
for Skolelederforeningen Anders 
Balle.

»Jeg kan godt forstå, at nogen kan være skræmt af 
tanken om at være leder og have små børn sam-
tidig, men hvis det er det, man vil, så er det ikke 
umuligt. Så løser man de problemer, der opstår.«
{ Trine Vasegaard, pædagogisk leder, Vorup Skole }

Se sandheden 
i øjnene

Når mænd hører, at en 
kvinde lige skal cleare 
det af på hjemmefron-
ten, før de tager imod 
en forfremmelse, så 
opfatter de det som nøl. 

Det er en grund til, at 
mandlige ledere tit ikke 
opfordrer kvinder med 
små børn til at søge et 
lederjob. Konklusionen 
er, at kvinder med små 
børn, der gerne vil 
være ledere, skal være 
gode til eksplicit at give 
udtryk for det, siger 
Janne Moltke-Leth. 

Hun har haft en læn-
gere lederkarriere i 
erhvervslivet, har i dag 
sin egen konsulent-
virksomhed, og er med-
forfatter til debatbogen 
”Myter om magten”.

Det vigtigste er at være 
ærlig over for sig selv. 
Har jeg gennemtænkt 
det her, og kan det lade 
sig gøre i vores familie, 
understreger Janne 
Moltke-Leth.
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også for mødre

”Selvfølgelig”, siger den pædagogiske 
leder. ”Flere lærere ønskede mig en god 
fridag, og da vi er to i ledelsesteamet, gi-
ver det ingen problemer, hvis en af os er 
væk af og til. Overalt er jeg blevet mødt 
med forståelse. Og i skoleverdenen er  
der – måske i større omfang end i er-
hvervslivet – en forståelse for, at ledere  
har et familieliv”.

Med i billedet skal det, at Trines 
mand Morten har et arbejde, hvor hans 
mødetider kan planlægges, så de passer til 
hustruens aftenmøder og særligt lange 
dage, og at svigerforældrene bor i nærhe-
den, og kan babysitte efter behov.

”Jeg kan sagtens forestille mig enlige 
mødre, der ikke vil kunne få lederjob og 
familieliv til at hænge sammen, men min 
families vilkår er fine. Faktisk kan det 
være en fordel at være leder. Jeg har de 
fleste dage en fast mødetid, og kan som 
regel holde fri, når jeg går hjem”, siger  
Trine Vasegaard.

Lærer noget andet
Planlægning skal der til. Alligevel kan det 
ikke undgås, at lederjobbet har nogle dag-
lige omkostninger. Malene Kongpetsak står 
i spidsen for lederteamet på sin skole, og 
arbejdsdagen bliver tit lang. Maja bliver 
som regel hentet som en af de sidste i sin 
skolefritidsordning.

”Hun får nogle lange dage væk fra 
hjemmet, der sikkert kunne blive kortere, 
hvis ikke jeg var skoleleder. Selvfølgelig vil 
vores tre børn gerne have, at jeg havde 
mere tid hjemme, men jeg håber, at de får 
noget andet med sig. At de bliver mere 
selvstændige, og at de finder ud af, at det, 
uanset om man er mand eller kvinde, godt 
kan lade sig gøre at have et spændende 
job og samtidig være mor eller far”, siger 
hun.

De to skoleledere er enige om, at fami-
lier med små børn og to erhvervskarrierer 
har nok at se til, men der ingen grund til, 
at unge kvinder i særlig grad skal holde sig 
tilbage, hvis der dukker et lederjob op.

”Hvis man vil, så skal man tage leder-
jobbet”, siger Malene Kongpetsak. ”Når 
man så har truffet sit valg, så gælder det 
om at vælge andre ting fra i privatlivet, for 
eksempel at mødes med veninderne i 
byen, at følge med i tv-serier søndag aften 
eller at have et supertjekket hjem. Det er 
ens for begge køn”. 

»Man er nødt til at synes, at det er helt fint, at der 
ligger indkøbte krydderboller i brødkurven til  
børnefødselsdagen. Det er en del af prioriteringen, 
når man har valgt at have et lederjob.«
{ Malene Kongpetsak, skoleleder, Blicherskolen }

Et spørgsmål om 
prioritering

Kvinder er tilbøjelige 
til at tage et større 
ansvar hjemme. Derfor 
kan det være sværere 
for dem end for mænd 
at få balance mellem 
privatliv og arbejdsliv, 
men det er primært 
kvinder, der endnu 
ikke er blevet ledere, 
der giver udtryk for, 
at det forholder sig 
sådan. Kvindelige 
ledere finder som regel 
ud af at få tingene til 
at fungere, siger Iben 
Schjermer.

Hun er udviklingskon-
sulent i Faaborg-Midt-
fyn Kommune, og har 
skrevet specialet ”Et 
blik gennem glaslof-
tet – en undersøgelse 
af, hvorfor der er så få 
kvindelige topledere i 
Århus Kommune”.

De samme forhold gør 
sig gældende, uanset 
om det er ledere eller 
topledere, vi taler om. 
Det handler om, at ar-
bejdspresset kan være 
en barriere for mange 
småbørnsmødre. De 
skal dels have lyst til 
og tro på, at familie-
liv og lederjob kan 
forenes.

de to skoleledere er 
enige om, at familier 
med små børn og to 
erhvervskarrierer har 
nok at se til, men der 
ingen grund til, at 
unge kvinder i særlig 
grad skal holde sig 
tilbage, hvis der duk-
ker et lederjob op.



artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }tyske     { tekst: Anders Balle, Kirsten Birkving og Grethe Andersen / foto: Colourbox }
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præstationer

 P å Grundskole 44 i Dresden er der masser af 
børn i alderen 5-10 år, og lydniveauet på gan-
gene er højt.

Men når klokken ringer, sidder alle elever-
ne klar på deres pladser, og timen kan gå i 
gang. Der er lagt en klar plan for undervisnin-

gen, som gennemføres med en række variationer i undervis-
ningstilgange, uden at det giver den store anledning til uro. 

Skolerådet valgte at besøge Sachsen, fordi det tyske ud-
dannelsessystem har gennemgået en markant fremgang i de 
seneste år. Det kan man læse i både McKinseys ’How the 
World’s most improved school systems keep getting better’ 
og i OECD’s ’Strong Performers and Succesfull Reformers’. 

Tyskerne genvinder grebet
I den første PISA-undersøgelse fra 2000 var tyske elever pla-
ceret et godt stykke under OECD-gennemsnittet i læsning. 
Man var ligeledes dårlig til at udligne betydningen af social 
baggrund. Sammenhængen mellem socioøkonomisk status 
og elevernes præstation var højere end i noget andet OECD-
land. 

Men i dag har alle 16 tyske delstater forbedret sig. Især 
delstaten Sachsen har klaret sig godt. Sachsen har i den se-

skole-
udvikling
i sachsen

neste opgørelse af resultaterne i Tyskland bevaret sit for-
spring og er igen kåret som den bedst præsterende delstat i 
Tyskland1.

Hvad er det så, de har gjort i Sachsen for at få så markan-
te forbedringer? Hvad er det, de gør anderledes end os? Jo, 
 vores indtryk er, at det handler om, at man i Sachsen har  
 et helt andet fokus på præstationer, end vi har i Danmark.

Man kan selvfølgelig vælge at give den delte skole i Tysk-
land æren – eller skylden, om man vil – for denne opmærk-
somhed på elevernes præstationer. Og det lægger da også et 
pres på forventningerne til eleverne, når det allerede efter 4. 
klasse, hvor børnene kun er 9-10 år gamle, skal afgøres, om 
de skal fortsætte på gymnasium eller realskole. Den tilgang 
er vi ikke tilhængere af, og den passer heller ikke ind i en 
dansk virkelighed. 

Men der er andre faktorer i det tyske skolesystem, som 
fremmer fokus på elevernes læring og præstationer, og som 
vi kan lade os inspirere af i Danmark. 

Godt begyndt er halvt…
Fokus på læring og præstationer starter allerede i vuggestuen 
og børnehaven i Sachsen. Her begynder børnene at lære, at 
man skal have respekt for fællesskabet, at man skal give 
plads til andre og ikke kun være optaget af egne behov. 

Derudover gør man meget for at sikre en smidig overgang 
fra børnehave til skole bl.a. ved jævnlige besøg på skolen i et 
helt år op til skolestarten. Børnene lærer altså allerede en 
del om, hvad det vil sige at gå i skole, lang tid inden de star-
ter i skolen. 

Forældrene bliver også præpareret til deres børns skole-
gang. Det var tankevækkende at læse en folder, som forældre 
får inden skolestart med korte beskrivelser af fag og for-

  Elverne sidder klar på pladserne ved timestart 

  og andre indtryk fra et skolebesøg under en  

  studietur til den tyske delstat Sachsen med 

  Skolerådet i november 2012.  
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ventninger – også til forældrerollen. Der er fx en beskrivelse 
af den betydning det har, at forældre interesserer sig for de-
res børns fritidsliv med anbefalinger om ikke at zappe på TV-
kanaler, holde øje med tidsforbrug og kvalitet i computerspil 
mv.

 I Danmark er vi nok mere tilbageholdende med den slags 
”formaninger”, men kunne måske godt overveje, om det står 
forældrene klart, at vi som skoleledere og lærere meget gerne 
vil samarbejde med forældrene om forhold, som betyder me-
get for en succesfuld skoledag og barndom i det hele taget. 

Mål, planer og opfølgning
Fokus på faglighed kommer ligeledes til udtryk i arbejdet 
med læreplaner i Sachsen. Hver skole er forpligtiget til at 
udarbejde deres eget skoleudviklingsprogram, så det lever op 
til fælles fastsatte kvalitetsmål og til Sachsens nationale cur-
riculumbestemmelser. Det indebærer, at den enkelte skole 
skal udvikle og skræddersy deres egne læreplaner med sko-
lens specifi kke curriculum og undervisningsmetoder. 

Udviklingen af de enkelte skoleudviklingsprogrammer pri-
oriteres højt, og for at skoler, lærere, ledere, forældre og ele-
ver kan inspirere hinanden, er alle aktuelt gyldige læreplaner 
på sachsiske skoler samlet i en curriculumdatabase på Kul-
turministeriets hjemmeside. Denne database indeholder også 
en række links til tværfagligt og specialiseret fagligt under-
visningsmateriale2.

Skoleudviklingsprogrammerne evalueres løbende ved en 
intern evaluering i forhold til elevernes resultater af både læ-
rere og skoleledere. Der foregår også en ekstern evaluering af 
alle skolernes udviklingsprogrammer og af lærere og skole-
ledere.

Den eksterne evaluering, som foretages af det sachsiske 
Bildungs Institut, skal sikre, at Sachsens fælles kvalitetsmål 
på uddannelsesområdet overholdes. Den interne og eksterne 
evaluering er begge vigtige elementer i hver enkelt skoles 
kvalitetsudvikling. Skolerne arbejder derfor målrettet med at 

få det ydre og det indre blik 
til at supplere hinanden i 
udviklingsprocessen af de-
res skoleprogrammer. 

Respekt om opgaven
Under vores besøg på 
Grundskole 44 i Dresden 
kunne vi konstatere, at elever-
ne også selv var meget optaget af 
at præstere. De ville gerne vise, at de 
kunne svare på lærerens spørgsmål. Vores billede af lektio-
nerne på skolen var ligeledes, at lærerne var både fagligt 
dygtige og gode klasserumsledere. Der var en god afveksling 
i undervisningsformerne.

I en time kunne man fx tælle 9 forskellige undervisnings-
metoder. Og – for at vende tilbage til udgangspunktet – så 
foregik det hele i et helt andet disciplinært klima, end vi er 
vant til fra den danske folkeskole.  Selvom eleverne var akti-
ve i timerne, foregik det på en rolig og respektfuld måde. 

Vores besøg i Sachsen har – ligesom Skolerådets tidligere 
udenlandsrejser til Finland og Ontario – lært os, at fokus på 
faglighed og elevens læring giver de bedste faglige resulta-
ter. Men vi skal selvfølgelig arbejde med skolens brede per-
sonlige og sociale sigte sammen med faglighed på vores 
egen måde her i Danmark

Arbejdet ser ud til at være godt i gang. De seneste resulta-
ter fra både de nationale test og TIMMS og PIRLS placerer os 
i det internationale førerfelt. Lægger man dertil det politiske 
fokus på faglighed i folkeskolen både i forhold til mål, evalu-
ering og kompetenceudvikling, så kan vi nå rigtig langt. 

noter
1 http://www.insm-bildungsmonitor.de
2 Databasen fi ndes på: http://195.37.90.111/apps/lehrplandb

der var en god 
afveksling i undervis-
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i en time kunne man 
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mellemspil

Neandertalere, antagelig en underart 

af Homo sapiens fra 200.000 år tilbage 

og op til for 28.000 år siden, var meget

kraftige, havde stor hjerne, jagede, 

brugte ild, havde sprog mv.

 Mediepatruljer, digitale patruljer,  it-patruljer… er ved at brede 
sig. Patruljerne består af elever, som underviser andre elever 
og lærere i it – og altså går ind og varetager undervisningsop-
gaver og tekniske opgaver, som før lå i lærernes hænder.

En af landets store skoler, Espergærde Skole med 2.000 elever 
og 350 ansatte, prioriterer fx nu deres mediepatruljer så højt, 
at de har afsat en halv lærerstilling til projektet. 

Fra 2006-10 er danske lavtlønnede stil-
le og roligt sakket agterud i årsløn i for-
hold til de højtlønnede.

Dermed er Danmark tæt på at sætte 
europæisk rekord som det land, hvor 
uligheden mellem de højest og de lavest 
lønnede stiger hurtigst. 

Kun i Malta, Tyskland og Tjekkiet er 
lønfordelingen skævere end i Danmark. 
Mens årslønnen mellem top og bund i 
17 europæiske lande, bl.a. Sverige og 
Norge, er blevet mere lige i perioden.

Kilde: Ugebrevet A4

lav 
og 
høj

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

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:

PatRuljefØReR



  nummer 02 / marts 201348

Sa
marbejdet i centrum

 En 
 skole på Mors 

 har valgt at satse 
 helhjertet på lærings- 

 systemet Cooperative Lear- 
 ning. Skolens ledere håber 

 ikke bare på en faglig og  
 social gevinst. De ser det 

 også som et redskab 
 til inklusion. 

 N aja og Sebastian hilser 
høfligt på hinanden.

”Hvad er fem mi-
nus to?”, spørger Naja 
og kikker op fra sit 
kort med regnestykket.

”Det er tre!”, svarer Sebastian.
”Jah!”, udbryder de og slår triumfe-

rende hinanden på hånden. Så bytter 
de kort, siger farvel og går rundt mel-
lem de andre elever, indtil de finder en 

ny makker, som skal have et minus-
stykke.

2a har matematik – på den sjove 
måde. Og på en måde, så de ikke bare 
øver sig i at regne.

Læreren Anne Marie opsummerer 
for klassen, hvad de har lært, da øvel-
sen er slut, og alle eleverne har ud-
vekslet regnestykker. 

”Nu har I trænet minus, I har bevæ-
get jer, og I har fået ilt til hjernen. I har 

øvet jer i at samarbejde og sige pænt 
goddag. Godt arbejde, 2a!”, siger hun.

Den lille øvelse i Cooperative Lear-
ning, CL blandt venner, vil være man-
ge bekendt. For interessen for CL er 
stor, ikke bare i Danmark, men overalt 
i verden fra Singapore til USA, hvor 
lærere og elever fra de mindste til de 
ældste klasser har taget metoden til 
sig som en ny, engagerende måde at 
lære på. 
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Som navnet siger, er samarbejde 
nøgleordet i Cooperative Learning, der 
er udviklet i USA for snart 50 år siden,  
og ideerne har holdt.

På Sydmors Skole og Børnehus i 
den lille by Vils på Mors er lærere, pæ-
dagoger og elever gået helhjertet ind i 
arbejdet med CL. Siden skoleårets start 
har eleverne i 2a og i alle skolens øvri-
ge klasser fra børnehaveklassen til 6. 
klasse øvet samarbejdsmønstre som 
”Quiz og byt”, ”Ordet rundt” og ”Fang 
en makker”. 

Høj aktivitet
Skoleleder Per Kloster og afdelingsle-
der Brian Nørgaard Larsen fortæller om 
starten på projektet.

”Vores udgangspunkt for at indføre 
CL var, at vi har haft en forståelse for, 
at høj elevaktivitet skaber en større læ-
ring. Der lægges vægt på det sociale, 
relationen mellem læreren og børnene. 
Tilgangen til børnene er positiv og an-
erkendende. Du værdisætter det, der 
fungerer godt – hvor man i traditionel 
undervisning nemt kommer til at skæl-
de ud på dem, der ikke gør det, de 
skal”, forklarer Per Kloster, der selv 
stiftede bekendtskab med Cooperative 
Learning for to år siden på en tur til 
Manchester.

Sydmors Skole og Børnehus er end-
nu i startfasen af CL-projektet, som lø-
ber over to år, og som både indeholder 
en kursus- og coachingdel, hvor perso-
nalet lærer at bruge CL, og en forsk-
ningsdel. Kursusdelen varetages af 
eksterne konsulenter fra Cooperative 
Learning DK, mens Lars Qvortrup fra 
Aalborg Universitet står for forsknings-
delen og følger projektet tæt.

Ud over et generelt fagligt løft har 
skoleleder Per Kloster forventninger til 

CL i forhold til inklusion af elever med 
faglige eller sociale vanskeligheder. 

”Det er et redskab, vi kan bruge i 
inklusionsdelen. I læringsprocesserne i 
CL har du et overordnet mål om, at alle 
skal være med, og det er jo nogle gan-
ge svært for os. Det er noget af det, vi 
diskuterer, når vi har coaching-dage. 
Der støder vi direkte på børn, som har 
vanskeligheder, så en del af coachin-
gen består i undervejs at snakke om, 
hvordan vi kan tackle dette”.

 Cooperative Learning er kun et 
blandt fl ere initiativer, Sydmors Skole 
har søsat i det nye skoleår. Andre hed-
der helhedsskole, bevægelsesskole og 
lektiefri skole.  De mange nyskabelser 
hænger sammen med, at skolen også er 
ny. Den opstod i august på baggrund af 
en sammenlægning af de tre morsøsko-
ler Hvidbjerg, Frøslev og Vejerslev Skole 
og omfatter også børnehave og fritids-
ordning.

Skolen har til huse i Vejerslev Sko-
les bygninger – udvidet med barakker 
til de mange nye elever. Men en arki-
tekttegning, der breder sig på væggen i 
Per Klosters kontor, fortæller, at der er 
andre planer for fremtiden. 

Nul lektier 
For skolens nye ledelse har det været 
en væsentlig opgave at få de sammen-
bragte lærere, pædagoger og 164 ele-
ver fra de nedlagte skoler til at føle sig 
som en del af den ny skoles kultur. 
Også til det formål har Cooperative 
Learning vist sig som et brugbart red-
skab, fortæller afdelingsleder Brian 
Nørgaard Larsen.

”Børnene kommer fra tre forskellige 
skoler og skal forholde sig til nye voks-
ne. Der var jo kulturforskelle på de tre 
skoler. Vi kan godt mærke, at børnene 

fakta

Cooperative Learning

Cooperative Learning er et 
forholdsvis nyt læringssy-
stem i Danmark, men manden 
bag fænomenet, forhenvæ-
rende psykologiprofessor 
Spencer Kagan, begyndte al-
lerede i slutningen af 60’erne 
at udvikle metoden i USA.  

Tanken bag CL er, at eleverne 
skal engageres – de lærer ved 
selv at tale og være aktive, 
ikke ved at høre læreren tale. 
CL er bygget op omkring en 
række øvelser, hvor eleverne 
hele tiden er i dialog med 
hinanden.

Læs mere om CL på www.
cooperativelearning.dk

»Cooperative Learning er et redskab, vi kan bruge i 
inklusionsdelen. I læringsprocesserne i CL har du et 
overordnet mål om, at alle skal være med, og det er 
jo nogle gange svært for os«
{ Per Kloster, skoleleder ved Sydmors Skole og Børnehus }

har forskellige ting med i rygsækken. 
Men den sociale del af CL medvirker 
til, at de lærer hinanden at kende. Det 
giver en tryghed i læringsmiljøet. Og 
det ser vi også i frikvartererne – børne-
ne er ikke på nogen måde delt efter, 
hvilken skole de kommer fra. Der tror 
jeg, dette har hjulpet. Vi er smeltet 
utrolig godt sammen”.

Det er ikke blot lærerne, men også 
pædagogerne i skolens børnehave og 
fritidsordning, der bliver uddannet i 

samarbejde og
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Cooperative Learning. Dette hænger 
sammen med Sydmors Skoles indførel-
se af helhedsskolen, hvor lærere og 
pædagoger og assistenter arbejder 
sammen i undervisningen.

Skoledagen varer nu fra 8 til 14 for 
alle elever. Til gengæld kan de så kaste 
skoletasken fra sig, når de kommer 
hjem – med god samvittighed, for sko-
len er lektiefri. Dvs. at alt, hvad der 
hedder lektier, laves i skoletiden med 
vejledning fra lærere og pædagoger. Og 
hvordan har elever og forældre så taget 
imod dette initiativ?

”Vi har fx oplevet, at de børn, der af 
forskellige årsager har svært ved at 
komme forberedt i skole, har fået min-
dre fravær”, siger Brian Nørgaard Lar-
sen. Det, at ”man kommer forberedt, 
gør, at det er rarere at komme her. Man-
ge forældre er positive. Når eleverne er 
færdige her, har de fri. Vi tror på, at 
alle vinder ved dette. Men det er en 
omvæltning og en omstilling, der sta-
dig er i gang”. 

Endnu et fokuspunkt på Sydmors er 
bevægelse som en del af skoledagen. 
Bevægelse er en vigtig ingrediens i Co-
operative Learning. Men bevægelsen er 
også blevet skemalagt med en halv ti-
mes ’morgendans’ hver uge. Her bliver 
alle elever rystet sammen på tværs af 
klasserne, og Per Kloster garanterer, at 
alle får sved på panden. 

Hilsen fra Udkantsdanmark
Tilbage til tegningen på væggen i Per 
Klosters kontor. Den viser en ny, top-
moderne skole, som skal stå klar fra 
næste skoleår.

En skole med indbygget bevægelse, 
med løbegange og rutsjebane mellem 
etagerne – og med toptunede fagloka-
ler. Det bliver med formanden for Mor-
sø Kommunes børne- og kulturudvalgs 

ord ”en skole, der ikke er set mage til 
nord for Alperne”. 

”Børnetallet falder. Så vi bygger en 
ny skole! Det er vi nogle, der synes er 
visionært”, siger Per Kloster. Og Brian 
Larsen fortsætter:

”Mors bliver jo betegnet som en del 
af Udkantsdanmark, der bl.a. er kendt 

for et bankkrak: Men nu får vi en skole, 
som er helt opdateret. Det er en positiv 
måde at komme på danmarkskortet på. 
Vi har faldende børnetal - men vi vil 
noget med de børn, vi har. Så jeg sy-
nes, der er mange visioner i det her. Vi 
har en forhåbning om, at det kan give 
genklang i Danmark”.  

baggrund

»Børnene kommer fra tre forskellige skoler og  
skal forholde sig til nye voksne. Men den sociale  
del af Cooperative Learning medvirker til, at de 
lærer hinanden at kende. Det giver en tryghed i 
læringsmiljøet.«
{ Brian Nørgaard Larsen, afdelingsleder ved Sydmors Skole og Børnehus }

Cooperative Learning i praksis

I Danmark er CL blevet introduceret af Jette Stenlev, der er uddannet hos 
Spencer Kagan og indførte systemet i 2002. Hun er sammen med Kagan 
forfatter til bogen Cooperative Learning (Alinea 2006).

Læringssynet bag CL er, at man lærer ved at interagere og kommunikere 
med andre og hele tiden sætte ord på det, man lærer, og få feedback på det, 
fortæller Jette Stenlev fra CL Danmark. Man arbejder med mønstre eller 
strukturer, som sikrer, at eleverne hele tiden er på banen, frem for at lære-
ren har en dialog med én elev ad gangen.

Jette Stenlev påpeger, at utallige testresultater viser, at CL kan hæve den 
faglige bund i en klasse. Men det sociale aspekt ved metoden er også vigtigt, 
understreger hun. Eleverne skal relatere til hinanden på en god måde – so-
ciale færdigheder er bygget ind i det.

Birgit Schøn, der også er instruktør i CL, fremhæver variation som et andet 
væsentligt element i CL. Det er en måde at skabe nogle jævnlige skift i un-
dervisningen på. Det handler om at skabe mange forskellige arbejdssituatio-
ner, så eleverne ikke kun gør det, de helst vil, men også bliver udfordret på 
ting, de har svært ved. 

Sammen står de for uddannelsen af personalet på Sydmors Skole og Bør-
nehus. Rent praktisk foregår uddannelsen det første år således, at skolens 
lærere og pædagoger undervises på kursus, et par uger senere coaches de 
direkte i undervisningen, og efterfølgende ligger der en dag med vejledning 
i forskellige team. Siden er processen lidt anderledes.   

lektiefrihed
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Vejledning 

til skoleledelsen

Skolelederforeningen og Nationalt Videncenter for Inklusion og Eks-
klusion, NVIE, har sammen udarbejdet en vejledning om inklusion. 

Vejledningen er tænkt som en støtte for skoleledere, der vil dan-
ne sig et hurtigt overblik over de forskellige ledelsesområder, de 
skal have fokus på, når det gælder om at udvikle den inkluderende 
skole. 

Det er vores håb, at vejledningen kan give inspiration til at væl-
ge og afprøve forskellige veje inden for skolens centrale ledelsesom-
råder, og at skolelederen sammen med ansatte og samarbejdspart-
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nere kan skabe et fælles grundlag for at vurdere, om skolen udvikler 
sig i en mere inkluderende retning.  

Vejledningen introducerer bl.a. ”Inklusionskompasset”, som illu-
strerer seks ledelsesområder: Medarbejdere, Forældre, Børn, Andre 
professionelle fagpersoner, Politikere og forvaltning, samt Lokalsam-
fund, og endvidere tre ledelsesdimensioner: Værdier, Veje og Vurde-
ringer.

Til vejledningen hører et web-baseret materiale, der uddyber den 
viden, der ligger til grund for vejledningens anbefalinger på de for-
skellige ledelsesområder. 

Alt materiale kan hentes på hjemmesiden, på smartphone 
og/eller iPad – scan QR-koden!

Vejledning om inklusion
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•   Beskriv ikke kun praksis, men begrund også jeres udsagn over 

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

til forskellige perspektiver.

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

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

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

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

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

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

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

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

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

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

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

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

Skolelederforeningen

Telefon: 7025 1008

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

et bedre...
skolelederliv

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

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

Bemærk: Se www.skolelederne.org for 

yderligere oplysninger. Her kan også hentes 

skabelon til logbog samt en Powerpoint- 

introduktion til arbejdet med selvevaluering.

Et par EKstra 
godE råd

om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med 

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

lederforeningens medlemmer.

Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise 

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

konsulent Carsten Ancker og HB-medlem Michael Rasmussen. Fra 

EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.
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Homo sapiens, eneste nulevende art af 

slægten Homo, opstod 500.000 år siden, 

stor hjerne, tobenet gang, brug af stadig 

mere komplicerede redskaber, sprog, 

skrift, se bare i dag!

mellemspil

Organisation 1995 2012

LO 1.208 872

FTF 332 353

AC 132 142

De gule 53 218

Uorganiserede 685 864

Organisationsgrad 73% 68%

Organisationsgrad ekskl. de gule 71% 59%

  
Kilde: CEVEA og FAOS.   

Land %

Estland 7

Frankrig 7,6

Spanien 15

Polen 15,6

Ungarn 16,9

Slovakiet 17,2

Tjekkiet 17,4

Holland/Nederlandene 18,9

Tyskland 19,1

Portugal 20,5

Grækenland 24

UK 27,1

Slovenien 28,1

Østrig 29,1

Irland 32,3

Italien 33,4

Belgien 51,9

Finland 67,5

Danmark 67,6

Sverige 68,3

inteRnationalt
Organisationsgrad i % i fagbevægelsen i EU-lande  

nationalt  
  

Udvikling i medlemstal i tusinde og organisationsgrad i DK

Kilde: CEVEA.

I alle de riger... 

lidt statistik over 
status og udvikling 
i fagbevægelsen på 
nationalt og interna-
tionalt niveau.  
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Læs mere på

➜  sdu.dk/master

Kontakt
Syddansk Universitets Efteruddannelse

Campusvej 55, 5230 Odense M

tlf. 65 50 10 54

➜  efteruddannelse@sdu.dk

På Syddansk Universitet har vi et mangfoldigt udbud af 
masteruddannelser, som giver dig flere kompetencer.  
Og som øger dine muligheder for at gøre et karrierespring. 
Du kan blandt andet læse forskningsbaserede masterud-
dannelser inden for:

❚   Børne- og ungdomskultur
❚   Evaluering
❚   Globalisering og integration
❚   Journalistik
❚   Naturfagsundervisning
❚   Offentlig ledelse
❚   Public Management

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

bliver din 
markedsværdi 
vedligeholdt?

I N F O R M A T I O N S M Ø D E
Odense  ➜   Tirsdag d. 19. marts  

kl. 15.30-18.30   

på Syddansk Universitet

Masteruddannelser 
s y d d a n s k  u n i v e r s i t e t



klumme   { tekst: Birgit Lise Andersen / foto: Colourbox }

Hvad skal 
eleverne 

lære?

”der er flere gode 
grunde til at et skarpt 
fokus på læringsmål 
er så vigtigt, og de 
har alle at gøre med, 
at tydelige og synlige 
mål fremmer elever-
nes læring”. 

  nummer 02 / marts 201356
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fælles  mål

 G rundlæggende ”har jeg 
tillid til, at de følger de 
mål, der er, så jeg går 
ikke ind og kontrollerer”.

Sådan siger en skole-
leder i en ny undersøgel-

se fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 
der går tæt på lærernes brug af Fælles 
Mål på fem skoler. Undersøgelsen viser, at 
lærerne mangler tydelige læringsmål i de-
res undervisning, og at de overvejende har 
fokus på, hvad eleverne skal lave, snarere 
end på, hvad eleverne skal lære.

Tydelige mål er en hjælp
I mine øjne er et af de vigtigste spørgs-
mål, der må gennemsyre en skoles dag-
ligdag, spørgsmålet ”Hvad skal eleverne 
lære?”. Det er et spørgsmål, lærerne må 
stille sig selv, når de planlægger og til-
rettelægger deres undervisning, og et 
spørgsmål, som skolelederen løbende 
må stille sine lærere. 

Der er flere gode grunde til, at et 
skarpt fokus på læringsmål er så vigtigt, 
og de har alle at gøre med, at tydelige 
og synlige mål fremmer elevernes læ-
ring. 

Tydelige læringsmål er med til at fo-
kusere planlægningen og tilrettelæggel-
sen af undervisningen. De hjælper lære-
ren til at sortere i materialer og skærper 
fokus på, hvor vægten skal lægges i un-
dervisningen. Derudover gør tydelige læ-
ringsmål planlægningsarbejdet lettere. 
Tydelige læringsmål styrker bl.a. mulig-
heden for at lave tværgående emner, te-
maer og projektarbejde, fordi tydelige 
læringsmål giver overblik over, hvordan 
forskellige fag kan indgå og understøtte 
den ønskede læring.

Endelig bliver det nemmere at evalu-
ere elevernes udbytte af undervisningen, 
hvis man har tydelige mål. Faktisk kan 
man spørge sig selv, om der er noget at 
evaluere, hvis man ikke har nogen mål 
at evaluere i forhold til? 

Udover gevinsten i forhold til lære-
rens arbejde er elevernes viden om må-
let for undervisningen afgørende for de-
res læreprocesser. Det skal ikke være 
uklart for eleverne, hvorfor de skal i 
gang med en aktivitet, læse en artikel 
eller løse nogle matematikopgaver. Ele-
verne skal vide, hvad de skal lære, hvor-
dan den valgte metode bidrager til det, 
og de skal kende forventningerne til 
dem – det er alt sammen med til at 
fremme deres læreprocesser.

Tydelige mål for, hvad der skal kom-
me ud af undervisningen, betyder ikke, 
at alt er planlagt i detaljer og ikke kan 
fraviges i den konkrete undervisning. 
Det betyder derimod, at læreren i sin 
planlægning og gennemførelse af un-
dervisningen har blik for sammenhæn-
gen mellem mål, indhold og metoder i 
undervisningen. 

Relationer og forventninger
I EVA’s undersøgelse siger skoleleder-
ne, at de generelt har tillid til den måde, 
lærerne arbejder med Fælles Mål og 
mål bredere set i deres undervisning. 
Undersøgelsen viser, at skolelederne 
fremhæver bl.a. klasserumsledelse og 
lærernes relationskompetencer som 
vigtige, mens arbejdet med mål deri-
mod ikke ses som en forudsætning for 
kvalitet i undervisningen.

Jeg er helt enig i at det bestemt er 
vigtigt at udvise tillid til vores lærere 
og deres professionelle råderum, men 
blind tillid duer ikke.

 Som ledere har vi ansvaret for elever-
nes læring og for, at vores medarbejdere 
har de kompetencer, der skal til, for at 
de kan varetage deres opgaver, herunder 
også den kerneopgave det er at undervise 
med udgangspunkt i læringsmål.  Vi må 
være tydelige i de forventninger, vi har, 
vi må støtte lærerne i deres arbejde og 
følge op på, om opgaven bliver løst. Det 
kan man gøre igennem ledelsens dagli-
ge dialog med lærerne, ved at skabe or-
ganisatoriske rammer for elevernes læ-
ring – i teamsamarbejde og fagteam - og 
ved hjælp af forskellige støttesystemer, 
som afhænger af den lokale kontekst. 
Fortsat kompetenceudvikling, vejledere 
og ressourcepersoner på skolen kan 
være gode redskaber, når vi som skole-
ledere skal støtte lærerne i at indfri de 
forventninger, vi må stille til dem.

EVA’s undersøgelse giver derudover 
anledning til refleksion på flere fronter. 
Det er således tankevækkende, at bru-
gen af Fælles Mål og arbejdet med mål 
bredere set i undervisningen af skole-
lederne i undersøgelsen bliver betragtet 
som noget, der er i konkurrence med, 
eller i nogle tilfælde endda står i et 
modsætningsforhold til bl.a. klasse-
ledelse og relationskompetencer.

Dette er ikke modsætninger, men 
elementer, der hænger sammen i god 
undervisning. Mål er et vigtigt element 
i god klasseledelse. Mål sætter rammer 

og kan derved både lette lærerens plan-
lægning og skabe struktur og tryghed 
hos eleverne. Ligeledes letter det lære-
rens arbejde med relationerne til elever-
ne, når eleverne kender de mål, der ar-
bejdes hen imod. 

God klasseledelse og gode relations-
kompetencer bidrager naturligvis til læ-
ring, men i en kombination med tydeli-
ge og synlige mål vil det for alvor styrke 
elevernes læring. 

På baggrund af undersøgelsens resul-
tater er det ikke unaturligt, at lærerne 
bruger Fælles Mål og i det hele taget  
arbejder med mål sådan som de gør – 
nemlig i bedste fald som en slags tjekli-
ste over emner eller aktiviteter, der skal 
nås i undervisningen, eller som en over-
ordnet retningsgiver for, om undervisnin-
gen er på rette vej. Tværtimod kan lærer-
nes tilgang virke ganske naturlig, når 
undersøgelsen samtidig viser, at arbejdet 
med mål kun i meget ringe grad er efter-
spurgt af kolleger, ledere og endda også 
af den kommunale forvaltning. 

Hører med til kerneopgaven
De kommunale forvaltninger i undersø-
gelsen er ikke særlig optagede af arbej-
det med Fælles Mål. De spørger i hvert 
fald ikke ind til det – hvilket er tanke-
vækkende, når man ser på, hvad de el-
lers spørger ind til. 

Man kan vælge at reagere på forskel-
lig vis på EVA´s undersøgelse. Med det vi 
ved om, hvad der fremmer elevernes læ-
ring, mener jeg, at det er vigtigt at værne 
om lærerprofessionen som den professio-
nelle underviser, der med udgangspunkt i 
overordnede mål i Fælles Mål formulerer 
mål for de konkrete elever for konkrete pe-
rioder og igen til den helt konkrete under-
visningssituation formulerer det konkrete 
læringsmål, planlægger konkrete læremid-
ler og den konkrete metode med udgangs-
punkt i målet. 

Det er jo en del af vores kerneopgave 
som skole – og jeg tror, at forandringen af 
folkeskolen i meget høj grad afhænger af, 
at man bliver bedre til at sætte mål og til 
at arbejde efter dem. EVA’s undersøgelse 
viser, at der er en opgave for skoleledel-
serne i at formulere og understøtte denne 
forventning i forhold til vores lærere.

Birgit Lise Andersen er skoleleder på 
Strandgårdskolen, Ishøj, og medlem af 
ekspertgruppen tilknyttet EVA’s undersø-
gelse af lærernes brug af Fælles Mål.
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OK ’13   { tekst: Michael Diepeveen / Illustration: Istock }
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knock out?
Med generelle forlig på både det kommunale og statslige område ser OK’13-forhandlingerne at rykke 
hurtigere end ventet. Tilbage står dog de specielle, organisationsspecifi kke forhandlinger

lærerne træder i kraft fra næste skole-
år. En særlig krølle er, at repræsentant-
skabet i Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har vendt tomlen nedad til for-
handlingsresultatet og ønsker GL fri-
gjort fra aftalen, men at det tilsynela-
dende ikke er muligt for dem at undgå, 
at hele AC-pakken bliver sendt til sam-
let afstemning, hvor den ventes vedta-
get. 

Ligheder og forskelle til trods må 
det formodes, at resultaterne på det 
statslige område vil påvirke også de 
specielle, sammenlignelige OK’13 for-
handlinger på det kommunale område, 
men det vides pt. ikke, idet lockout og 
konfl ikt kan være et ligeså muligt sce-
narie. Når dette læses, er vi formodent-
lig alle en del klogere på, hvor skabet 
står. 

Følg med i nyhedsopdateringen på 
Facebook og ikke mindst på Skole-
lederforeningens hjemmeside, herunder 
formandens videostatement, der er 
mere aktuel end deadlinen på dette 
blad – den uploades let via QR kode, se 
neden for lederen i dette blad s. 3.  

suppleret lønnen med pensionsudbeta-
ling. Desuden videreføres den såkaldte 
tryghedspulje. 

Et par uger forinden blev der indgå-
et OK’13 forlig på statens område, der 
ligesom på det kommunale område be-
tyder, at reguleringsordningen fortsæt-
ter, at overenskomstperioden bliver på 
to år fra 2013-15, og at der i perioden 
kun vil være minimale lønstigninger.

I skrivende stund er de specielle 
forhandlinger i gang, hvor selvfølgelig 
skoleledernes LC-lederoverenskomst og 
DLF og KL’s forhandlinger om lærerar-
bejdstid påkalder sig særlig interesse.

På statens område er det ikke uden 
interesse, at gymnasielærernes arbejds-
tidsaftale så at sige er forhandlet bort til 
fordel for lønstigninger ind i form af en 
ny tillægsstruktur, som erstatter tidlige-
re undervisningstillæg. Der er desuden 
aftalt en ny stillingskategori som ’faglig 
karrierestilling’ for fyrtårnene m.fl . 

Gymnasielærernes daglige arbejds-
tid vil nu løbende skulle registreres og 
tilrettelægges sammenhængende på 
arbejdspladsen. Der kan indgås lokale 
arbejdstidsaftaler, men rektorerne vil i 
langt højere grad skulle bestemme over 
arbejdstilrettelæggelsen 
inden for års-normen 
på 1924 timer.  

De nye vilkår 
for gymnasie-

 M edio februar lykke-
des det parterne 
KTO og KL at opnå 
et generelt, overord-
net overenskomst-
forlig for de godt 

500.000 kommunalt ansatte fordelt på 
45 forskellige medlemsorganisationer, 
der tæller bl.a. lærere, skoleledere og 
pædagoger som medlemmer.

Forliget opererer med en ramme på 
2,16 % for de kommende to år. Heraf er 
1,91 % generelle lønstigninger – forud-
sat altså, at reguleringsordningen (der 
fortsætter) udmøntes som forventet. Der-
udover indeholder forliget bl.a. 0,25 % 
til organisationsforhandlinger og mulig-
hed for delpension.

”Overenskomstfornyelsen bærer præg 
af den økonomiske krise, og med de nu-
værende prisstigninger er det næppe 
nok til at sikre reallønnen. Der er derfor 
ikke meget at råbe hurra for, men det 
var ventet. Til gengæld kom arbejdsgi-
verne ikke igennem med forringelser i 
form af at afskaffe valgfriheden for 6. 
ferieuge og indskrænkninger i TR-be-
skyttelsen, så i alt må resultatet vurde-
res som tilfredsstillende”, siger Skole-
lederforeningens formand Anders Balle.

Der er en række delelementer i forli-
get; bl.a. giver aftalen mulighed for del-
pension, så kommunalt ansatte som 
60-årige kan gå ned i arbejdstid og få 



trin-for-trin

Detaljer i KTO-forliget

KTO og KL har indgået overenskomstaftale for perioden 
1.4.2013-31.3.2015.

>   De kommunalt ansatte er sikret en generel lønstigning 
på 1,91 % over de to år, hvilket dog ventes at være en 
reallønsnedgang, når man tager højde for prisudviklin-
gen.

>   ALLE er sikret 1,91 % lønstigning over de to år forud-
sat, at reguleringsordningen udmøntes som forudsat. 

>   Der afsættes 0,25 % til organisationernes forhandlin-
ger. LC-Lederforums prioriterede krav her er at mid-
lerne skal bruges til at løfte de lavest lønnede ledere. 

>   Reguleringsordningen., som sikrer, at lønudviklingen i 
det off entlige følger lønudviklingen i den private sektor, 
bevares og forventes i perioden at udmønte 0,06 %.

>   Tryghedspuljen, der blev aftalt ved sidste overens-
komstforhandling for to år siden, videreføres. Puljen 
har til formål at fi nansiere opkvalifi cering og efterud-
dannelse af fyrede medarbejdere.

>   Aftalen giver mulighed for delpension. Kommunalt 
ansatte skal som 60-årige kunne gå ned i arbejdstid og 
få suppleret lønnen med pensionsudbetalinger.

>   Der bliver udvidede muligheder for at bruge lokale 
samarbejdsudvalg i de enkelte kommuner.
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KL-køreplan for folkeskolereform

Folkeskolereformen vil – hvis den vedtages og 
fi nansieringen falder på plads – medføre betydelige 
ændringer af organiseringen af og indholdet i sko-
lens mange tilbud.

En række KL-arbejdsgrupper planlægger nu aktivi-
teter, udarbejder inspirationsmateriale og forbere-
der konferencer og kurser for ikke mindst skole-
lederne i at implementere reformen.

Reformen ventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/15. 
Og ja, alt er faktisk timet og tilrettelagt i detaljer…

Se mere på www.kl.dk > 

Forberedelse-af-folkeskolereform

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.01 JAN. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

          klumme     sparring     portræt     inspiration     analyse    horoskopdenne gang

moderne skoleledelse

hold
  det
åbent

PER ARNOLDI   Opgav som

formand for  Kunstrådet efter 

bare 7 måneder. Er nu tilbage i 

sit atelier med ny inspiration

Mer Zornig
Janusgrupper
Afmagtens muligheder

Hold hovedet   koldt 
og lær at handle modent 
under stærkt pres

Hjørne-
rotterne
skal ud
god SkoleledelSe 
kræver Mod til
At være kontAnt

IS

Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.07 NOV. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     ledelse     rapport     ny viden     klumme     småstof     inspiration   denne gang

moderne skoleledelse

   fikseren & 
 udvikleren 

Lisbeth Zornig Andersen   Et livseventyr

om store succeser og personlige dæmoner. 

Børnerådets formand taler udÅrsmødekaos?
Konferencer lige i øjet
Bøger til ønskelisten

slut med
gætværk
Kvalitet nÅr vi Kun med 
evidenSBaSeret viden

bedste

Årets    julegave
en værktøjskasse 
af højeste kvalitet

Årsmøde:Plakat til digvedlagt

{ NR.05 AUG. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

  ledelse     humor     portræt     byggeri     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

  Skarpere 
ledelSe

MARIA RØRBYE RØNN  vil være

et ledelsesfyrtårn og sikre 

”Et skarpere DR”
Ny Nordisk
Ledelsesrum
Selvevaluering

Kreativt 
match
made in 
heaven

hårde Knuder
Kan løses
i tænKetanKen

{ NR.05 AUG. 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.04 JUNI 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

       debat     gear&gadgets     portræt     byggeri     analyse     bøger   denne gang

moderne skoleledelse

SØREN ØSTERGAARD   Zirkus Nemo

 er en drengedrøm, der er 

gået i opfyldelse

elastiske 
rummeter 
i nybyg

Retssager
Kæmpeskolen
Aldersblanding

Træk dit
hemmelige 
våben og skyd 
fra hoften

Dynamisk
Dialog Driver
Djævlene uD

{ NR.04 JUNI 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

denne gang

moderne skoleledelse

SØREN ØSTERGAARD Zirkus Nemo

 er en drengedrøm, der er 

gået i opfyldelse

elastiske 
rummeter 
i nybyg

Retssager
Kæmpeskolen
Aldersblanding

Træk dit
hemmelige 
våben og skyd 
fra hoften

Dynamisk
Dialog Driver
Djævlene ujævlene uD

zørens
zjove
zirkus

{ NR.01 JAN. 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      nyt gear       udvikling       portræt       innovation       analyse       reform   
denne gang

Dum på It?
Dum IDe!

Nye løsNiNger
til eN Ny tid

ERik RASMUSSEN   Uddannelse

skal ud af krybesporet

Ur til tiden
Forhandlinger igang 

Sover FTF?

knæk læsekoden –
bryd klasserne op

{ NR.01 JAN. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

Dum på It?
Dum IDe!

Nye løsNiNger

knæk læsekoden –
bryd klasserne op

{ NR.07 DEC. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

       IT-netværk     klumme     portræt     innovation     juleklip     stillinger   
denne gang

moderne skoleledelse

  livsreporter
fra krigszonen

{ NR.07 DEC. 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

denne gang

moderne skoleledelse

  livsreporter
fra krigszonen

Salmesang
Mellemspil
OK’13

PUK DAMSGÅRD ANDERSEN   

Føler sig begavet over at 

være vidne til verdens 

vigtigste begivenheder

Forandringens
blå port på
vid gab

når innovation
er mere end
buzzwords
Fra FOlKeSKOle til
entreprenant SKOle
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roller, men 
  sig selv

PETER SØRENSEN   En cheftræner 

skal få holdet til at yde sit 

optimale.  Han har måske 

kun én chance
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debat   { tekst: Grethe Andersen / foto: Colourbox }

 B ruger skolebørn tiden 
hensigtsmæssigt? Hvad 
ved vi om skolebørns 
dagligdag? Det giver en 
ny undersøgelse fra 
Rockwool Fondens 

Forskningsenhed nogle interessante, 
men også bekymrende svar på.

Undersøgelsen tegner nemlig et bil-
lede af, at der er en relativt stor gruppe 
elever, der er i risiko for at mistrives, 
da de sover for lidt, ikke spiser mor-
genmad, får for lidt motion, bruger for 
meget tid på passive aktiviteter som tv 
og computerspil og er for meget alene 
uden for skoletiden.

Uden mad og…
Omkring 12 % af de 7-17-årige spiser 
ikke morgenmad på en gennemsnitlig 
skoledag. Det svarer til 2-3 børn 

 skolebØRns 
dagligdag

i hver skoleklasse, der risikerer at klare 
sig dårligere. Børn, der ikke spiser 
morgenmad, giver udtryk for at være 
nervøse, kede af det, triste, trætte, 
urolige og mangler energi.

Omkring to ud af tre børn dyrker ikke 
motion, mens tv og computerspil er po-
pulære, da hvert tredje 7-11-årige barn 
bruger mere end 3 timer om dagen på 
disse medier og nogle op til 5 timer om 
dagen. Endelig er hvert 
syvende skolebarn ale-
ne hjemme mere end 4 
timer om dagen. 

Undersøgelsen vi-
ser, at jo mere tid børn 
bruger på tv og compu-
terspil, jo dårligere kla-
rer de sig i læsning. Jo 
mere tid børn bruger 
på motion, jo bedre 

klarer de sig i matematik.
Undersøgelsen viser også, at for-

ældre er rollemodeller for deres 
børn, dvs. forældre, der er fysisk 
aktive, får en god nattesøvn og 
spiser morgenmad og frokost – 
”smitter” deres børn, så de ko-
pierer den sunde levevis.

Morgenmad og trivsel hænger 
sammen. Ligesom tilstrækkelig 
søvn er af afgørende betydning 

for, hvordan barnet klarer sig i 
skolen. Halvdelen af alle sko-
lebørn i Danmark sover alt for 
lidt.

De 12-17-årige skole-
børn bruger på en 

gennemsnitlig skole-
dag godt seks ti-
mer i skolen, næ-
sten tre timer 
foran skærmen og 
kun en halv time 

på motion.

For de yngre børn (de 7-11-årige) er 
billedet i store træk det samme. Og 
spørgsmålet er, hvorvidt det vil være 
bedre med en længere spændende sko-
ledag, som regeringen nu lægger op til?

Årlige trivselstjek 
Under alle omstændigheder er her en 
viden, vi som skoleledelser har en pligt 
til at sætte i spil på egen skole. Det må 

være et skoleledel-
sesansvar at sikre 
årlige trivselstjek; vi 
kan ikke nøjes med 
de lovpligtige under-
søgelser hvert 3. år.

Undersøgelser og 
test i forhold til fag-
lighed er vigtige 
med henblik på at 
tilrettelægge under-

visning, der giver progression i elevens 
læring, mens undersøgelserne af ele-
vens trivsel skal bruges til at sætte ind 
i forhold til elever, der viser tegn på 
mistrivsel.

Det er vigtigt at kende status og have 
fi ngeren på pulsen, så vi kan sætte ind 
med det samme sammen med eleverne 
og deres forældre.  Vi skal turde være 
rådgivere for forældrene.  Og forældre 
har det ok med, at vi anbefaler dem, at 
pc og mobiltelefon, SMS og Facebook 
ikke er inden for rækkevidde, når det er 
sovetid.

Det er vigtigt at være udhvilet, så 
ser vi lysere på tingene og lærer bedre. 
 Vores tilgang må være i den danske fol-
keskole, at en elev i mistrivsel – er en 
for meget.  

Grethe Andersen
Skoleleder
Vester Mariendal Skole
Aalborg SV

Omkring 12 % af de 
7-17-årige spiser 
ikke morgenmad på 
en gennemsnitlig 
skoledag.
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Valgresultat
I oktober 2012 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

I 3 valgområder skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis folkeskoleområdet, 
medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer uden 
tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. Valget er gældende for en periode på 4 
år fra den 1. maj 2013.

Valgområde 4, Bornholm
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for medlemsgruppe 2. 
Der blev ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

•	 Overlærer Kjeld D. Carlsen, Allinge, medlemsgruppe 1.
•	 Direktør Finn Pedersen, Rønne, medlemsgruppe 2.

Valgområde 5, Vestsjælland 
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 og 1 delegeret for medlemsgruppe 2. 
For medlemsgruppe 1 blev der ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved 
fredsvalg blev:

•	 Overlærer Poul Christiansen, Stenlille, medlemsgruppe 1.
•	 Lærer Per Toft Haugaard, Slagelse, medlemsgruppe 1.

  
For medlemsgruppe 2 har vi ikke modtaget nogen kandidattilmeldinger, pladsen er derfor ledig. 
Det af bestyrelsen nedsatte valgudvalg vil bistå med at finde en kandidat jf. vedtægternes § 8a. 
Denne kandidat skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.

Valgområde 6, Sydsjælland
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for medlemsgruppe 2. 
Der blev ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

•	 Lærer Poul Erik Madsen, Hårlev, medlemsgruppe 1.
•	 Seminarielektor Troels Tunebjerg, Vordingborg, medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten Mørck-Pedersen   Jørn Anker-Svendsen
Formand   Adm. direktør

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

Valgresultat - Skolelederen-Plenum_165x245.indd   1 07-02-2013   15:18:03
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PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med 
konsulenter, der har indsigt i og/eller mangeårig 
erfaring med arbejdet som skole leder. 

Som medlem kan du til hver en tid henvende dig 
til sekretariatet og få rådgivning. 

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i 
eller omkring folkeskolen, f.eks.: 
› dine arbejdsvilkår som leder 
› dine løn- og ansættelsesvilkår 
› dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
› arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
› godtgørelse for merarbejde 
› folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
› SU/MED-samarbejdet 
› personaleledelse 
› udviklingssamtaler og konfl ikthåndtering 
› arbejdsskader 
› arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
› andre relevante emner fra lederens dagligdag

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

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

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Daglig ledelse 
Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

Ledelse, kommunikation
Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

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

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

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

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

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Administration
Sekretær 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

Cooperative learning

Kurser og 
skoleudvikling

• Kursusdage på skolen
• Praksis-coaching og vejledning
• Sparring for ledelsen 
• Implementeringsforløb  
   designet efter jeres behov

 
 

 
 
 
 

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

Alle taler om inklusion, 
men har I redskaberne? 

Med professionel brug af Cooperative Learning 
får I:   

• inklusion af alle elever i undervisningen
• struktur og styrket klasseledelse
• høj faglighed og effektive læreprocesser
• et positivt læringsmiljø 

     

Vi har mange års erfaring med at levere  
kurser og  implementeringsforløb til  
skoler i Danmark. Se meget mere på  
www.cooperativelearning.dk 

Undervisning med samarbejdsstrukturer

Cooperative Learning

Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de 

udfordringer, skolen står overfor i dag.  

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

samtlige elever, undervisningsdi� erentiering, styrkelse af sociale og 

personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø 

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

det virker!!

Cooperative Learning er bygget på � ere årtiers forskning og 

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

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

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

21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learning-

strukturerne for første gang tilgængelige på dansk. 

Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden 

alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere 

indgår i læreprocesser. 

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, 

skaber af Cooperative Learning strukturerne og 

grundlægger af Kagan Publishing and Professional 

Development i Californien. Han og hans stab har 

uddannet � ere hundredtusinde lærere verden over 

i brugen af Cooperative 

Learning-strukturer.  Jette Stenlev er tidligere seminarielektor 

i engelsk. I dag er hun leder af Coopera-

tive Learning DK, hvorfra certi� cerede 

instruktører leverer workshops og vejled-

ning i Cooperative Learning på skoler, 

gymnasier, erhvervsskoler, sprogcentre 

mv. over hele landet. 

Se www.cooperativelearning.dk

C
ooperative Learning – U

ndervisning m
ed sam

arbejdsstrukturer

Spencer Kagan

Jette Stenlev

46 strukturer 

til alle skolens fag

Undervisning med samarbejdsstrukturer

978-87-7988-636-0

om_9788779886360.indd   1

7/21/11   1:45 PM
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nye bøger
Ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

At gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er en af budska-
berne til virksomhedsledere og andre, der ynder at lede og motivere 
andre mennesker – bogen er en skatkiste af erfaring og coaching-tek-
nikker fra håndboldtrænerens nu 34-årige karriere.
 Letlæst og enkel er bogen i sin opbygning, selv om det at arbejde 
med andre mennesker og læse dem rigtigt og ikke råbe dem i stykker 
kan være en ganske kompliceret affære.
 Vi får spændende input til at fi nde de rigtige talenter, cases om 
headhunteri, en graf over ansættelseshjulet og inspiration til at skabe 
medgang i modvind. Vi ser Wilbeks kategorisering af forskellige le-
dertyper, fysikkens betydning såvel som nærværet og opmærksomhe-
den. Altså en kombination af maskuline og feminine energier.
 I forlængelse heraf, havde det været fi nt med et afsnit om udvik-
ling af medarbejdernes selvværd, og hvordan det kan styrkes, når det 
alligevel nævnes fl ere steder i bogen.

Generelt er det svært at gennemskue, hvem der er tænkt som 
modtager af bogen. Der er meget basal ledelsesteori for den erfarne 
leder, fx en gennemgang af DISC-modellen, NLP, coaching, rekrutte-
ring og headhunting. Dette er til gengæld relevant for nye ledere. 

Gamle lederrotter vil have stor glæde af afsnittene om opbygning 
af vinderkulturer, de personlige ledelsesudviklingsråd, medarbejder-
udvikling samt afsnittet om, at sætte de rigtige rammer. 

Det er en bog, der er god til at minde alle ledere om værdien af 
saglig kritik, nærvær, individuel ledelse, timing, træning, motivation, 
ydmyghed, god forberedelse, at samle det rigtige hold, gennemslags-
kraftig kommunikation samt positiv psykologi. 

Selv om Ulrik Wilbek har gjort sig umage, sidder man på sidste 
side med en lidt mærkelig fornemmelse i maven. For ledelsesteori i 
en bog kan på en gang virke banalt og livsvigtigt. Det store spørgsmål 
er, hvordan teorierne bliver udført i virkeligheden. 

Er man typen, der er kritisk overfor, om ledelse i sportens verden 
kan overføres til forretningslivet, formår Wilbek ikke at skabe et over-
bevisende, naturligt link. Omvendt må man give Wilbek stor kredit 
for hans mangeårige succes og virke som håndboldtræner.

Han har vist, at han kan omsætte teorierne til praksis og store re-
sultater. Alt i alt er bogen en fi n inspiration til ledere, der er nysger-
rige på mennesker, der tør gå forrest og gerne vil gøre sig umage.

 Charlotte Dilling

Sekretariatet

I kølvandet på diverse populærvidenskabelige værker om livets 
og menneskets udvikling er her et bud fra ”Hjerne-Madsen”, 
læge og hjerneforsker m.m. 

For de, der i forvejen interesserer sig for naturvidenskab og 
hjernens krinkelkroge, er der ikke meget nyt. For andre er bogen 
en ganske glimrende introduktion til følelser, erindring, bevidst-
hed, instinkt, kreativitet, humor, sorg, ansvarlighed, viden, be-
hov, hukommelse mv. Ja, med den forlængede rygmarv får du 
hele pakken. 

Bogen skuffer noget ved at gentage de klassisk-medicinhi-
storiske fortællinger om de stakler, der på forskellig vis er hjer-
neskadet og de konsekvenser, det får for dem. Der må da være 
nye tilfælde og nye cases? På det plan virker bogen underligt 
gammeldags. 

Bogen skuffer også lidt ved sine konsekvente naturvidenska-
belige årsags/virknings-forklaringer. Således er livets opståen og 
hjernens udvikling blot et resultat af, at betingelserne er til ste-
de. Selv fænomenet ’kærlighed’ puttes ind i en kemisk-atomar 
forklaringsmodel... 

Der gøres et fi nt forsøg på at formidle et vanskeligt stof, så 
alle kan være med. Den spøjse Dr. Zukaroff udgør her det for-
tællemæssige omdrejningspunkt. Man aner bagved forfatterens 
brors kontrollerede galskab. Men dialogen forbliver langt hen ad 
vejen fra doktor til doktor.

Uden at blive kreationist  og uden at anse naturen som i 
bund og grund andet end nådesløs, bliver de store spørgsmål 
ikke besvaret: Hvor er jeg, hvem er jeg, hvad vil jeg? Hvorfor? Og 
hvad er op og ned? Er det neuroner, synapser m.m., der til sam-
men skaber helheden, eller er der en større helhed, der defi ne-
rer og styrer elementerne? 

 Kun i øjeblikke, hvor forfatteren går tilbage i sine erindrin-
ger fra barn, ung og tiden som grøn reservelæge, slippes naturvi-
denskaben til fordel for lidt konstruktivisme og fi losofi .

Bedre er det, at det lykkes at levendegøre den mad- og kage-
glade Zukaroff, så han bliver en fi gur, man holder af. Men des-
værre kun kort, før han forlader bogen, os og denne verden igen. 
Og netop døden har så vidt vides ingen menneskehjerne endnu 
kunnet tænke sig udenom. 

Michael Diepeveen

Redaktør

At gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er en af budska- I kølvandet på diverse populærvidenskabelige værker om livets 

bolden 
og manden

dialog og
monolog

Gå forrest
Ulrik Wilbek 
Lindhardt og Ringhof
208 sider, 299 kr.

Dr. Zukaroffs testamente
En bog om menneskehjernen
Peter Lund Madsen
Gyldendal 
548 sider, 270-350 kr.

4
anmeldelser
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Bøger til anmeldelse

Lederskabsreformationen
Preben Melander
DJØF Forlag

Fordi du SKAL! 
Kærlige spark fra skolelederen 
Lise Egholm
Gads Forlag

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

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

Mindfulness og stresshåndtering i 
arbejdslivet
Michael Chaskalson
Akademisk Forlag

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

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

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

Bøger til 
anmeldelse

Nej, det er ikke en bog af Stephen R. Co-
vey, der skrev bogen om de syv gode vaner, 
men det er hans søn, og selvfølgelig er der 
en sammenhæng – en sammenhæng, som 
det i bogens start er lidt vanskelig at få hold 
på. Far og søn arbejder ens, æblet falder 
ikke langt fra stammen.

Far skriver forordet og roser sin søn – 
forfatteren, der som far skriver, da han gav 
ham ledelsen af Covey Ledership centre, 
øgede omsætningen med 1.200 % og ak-
tieværdien steg fra 2,4 mill. til 160 mill. 
Årsagen hertil skriver forfatteren senere er, 
at han brugte grundprincipperne i Speed og 
Trust eller i hvert fald en af de 13 adfærds-
former, som han beskriver i bogen – nemlig: 
Skab resultater.

Til medarbejderne i organisationen sag-
de han: ”Hør her jeres troværdighed er på 
spil. Indtil der foreligger et produkt, er den-
ne afdeling bare en hobby”. Denne beskri-
velse er kendetegnende for bogen på to om-
råder. 

For det første ved en beskrivelse af tillid 
ikke blot som en blød værdi men en værdi, 
der kan skabe omsætning, derfor ”Speed of 
Trust”. Som sådan kan bogen læses, skab 
tillid og din organisations omsætning i bred 
forstand øges. Bogen kan læses såvel af 
ledere på højt niveau såvel som på mellem-
leder-niveau, ja forfatteren foreslår, at lære-
re kan læse bogen for at øge sin ”omsæt-
ning” i klasselokalet.

For det andet, fordi bogen er fyldt med 
eksempler fra forfatterens hverdag, som nok 
er amerikansk, men som læseren nemt kan 
omsætte. Bogens konkrete eksempler gør 
den lettere at læse.

Bogen er særdeles systematisk opbyg-
get. Vi indføres i fem ringe, fi re troværdig-
hedskerner og tretten former for adfærd.

Tillid sættes på en matematisk formel: 
”Strategi ganget med udførelse ganget med 
tillid er lig med resultater”. Smile heraf kan 
man, men selvom de 13 former for adfærd 
måske kan virke selvfølgelige, er det særde-
les givtigt at gå i bund med hver af dem 
med egen refl eksion, mens man læser hvert 
enkelt afsnit.

Mens man læser bogen, er det som når 
man ved at købe ny bil, man ser sin nye bil 
alle vegne og ser de forskellige modeller og 
sammenligner. Sådan er det også, mens 
man læser de 400 sider, men ser tillid eller 
mangel på samme alle vegne og refl ekterer 
i forhold til det, man lige netop har læst � 
og det er meget sundt, når det handler om 
tillid.

Bogen er fyldt med citater fra de store: 
Ghandi, Einstein, Churchill, Druncker, New-
ton... , der illustrerer, at de har tænkt sam-
me tanker, blot ikke nødvendigvis i denne 
sammenhæng.

Den amerikanske islæt, som nogen nok 
vil få knopper af, må man springe over, som 
når Covey i sin tak til mange skriver: ”Vig-
tigst af alt vil jeg takke Gud for de velsig-
nelser, indsigelser og den støtte, jeg har følt 
hele vejen gennem dette projekt”.

I stedet kan man fx hellige sig et citat, 
som Nina Kenney, direktør i Franklin Covey 
Danmark fremfører: ”Det første skridt i ar-
bejdet med tillid handler om dig selv. Det 
næste handler om dine relationer, og det 
sidste handler om din organisation” og med 
den tilgang læse bogen.

John Møller

Skoleleder

Morten Børup Skolen 

Skanderborg

tillid ØgeR
omsÆtningen

Speed og Trust
Den afgørende forskel
Stephen M. R. Covey & Rebecca R. Merrill
Forlaget Klim
407 sider, 349 kr. 

tillid ØgeR
omsÆtningen

Speed og Trust
Den afgørende forskel
Stephen M. R. Covey & Rebecca R. Merrill
Forlaget Klim
407 sider, 349 kr. 

anmeld selv

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. husk: skriv kort!
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Flerkulturelle rødder 
Styrker og udfordringer ved en 
fl erkulturel opvækst
Maria Christensen og 
Svend Løbner Madsen
Dansk psykologisk forlag

Klogt lederskab 
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad
Forlaget Klim

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

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

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

Teams
Når mennesker skal lykkes – sammen
Bent Kock Nielsen og Morten 
Dohrmann Hansen
L&R Business

Strategisk selvledelse
Ledelse mellem frihed og forretning
Anders Raastrup Kristensen og 
Michael Pedersen 
Gyldendal Business

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

Flere bøger til 
anmeldelsesÅ sikkeR

som muligt

Ledelse gennem paradokset
Lotte Lüscher
Dansk Psykologisk Forlag
236 sider, 328 kr.

en bog

Mange ledere også i folkeskolen kender for-
nemmelsen: Det bliver sværere og sværere 
at fi nde tid til eftertanke, ligesom det ligger 
i maven, at hver gang, man tror, man gør 
det rigtige –  så gør man samtidig noget for-
kert!

Man skal tage sig tid til eftertanke! Ger-
ne sammen – i sit ledelsesteam. Og i den 
situation er det godt med en ”hånd” udefra 
i form af et godt foredrag eller som her en 
bog, der – uden at gøre det sværere end det 
i virkeligheden er – kan sætte ord på det, vi 
alle sammen oplever!

Forfatteren var oplægsholder i en work-
shop på Rebildkonferencen 2012. Det gjor-
de hun godt – og det var derfor med spæn-
ding, at jeg tog fat på hendes seneste bog, 
for man er jo ikke nødvendigvis så klar i 
skrift som i tale. Jeg synes, hun løser opga-
ven, at give et vue over nutidens ledelsesud-
fordring og et bud på, hvordan man lever i 
den, forbilledligt.

Bemærk formuleringen: lever i den. For 
ifølge Lotte Lüscher kan man som leder 
ikke (længere) regne med, at man kan løse 
sin opgave i den forstand, at man gør det 
rigtige rigtigt. Paradokset – eller paradokser-
ne – er tidens livsvilkår for menneske såvel 
som for ledelse. Leder man i en retning, vil 
der altid være muligheder, man vender ryg-
gen!

Det betyder i bogen dog ikke, at man 
skal lade være med at vise retning. Men 
man skal analysere sine paradokser, så man 
har det størst mulige overblik over også det, 
man vælger fra – og de uforløste mulighe-
der, der ligger her.

Forfatteren, der er erhvervspsykolog, gør 
et nummer ud af, at hendes bog ikke er 
endnu et koncept, en how-to-do-bog, men
i stedet en how-to-think-bog.

Bogen, der bl.a. baserer sig på et studie 
af ledelsesgruppen i LEGO, præsenterer dog 
en model for, hvordan man bedst muligt 
opholder sig i og leder i paradokserne. Den 
er logisk opbygget, sprogligt til at kapere og 
hvert af de 13 kapitler afsluttes med gode 
spørgsmål til overvejelse – som sagt gerne 
sammen med ens ledelsesfæller.

De fl este af bogens cases hentes i det 
private erhvervsliv, men føles almengyldige. 
Folkeskolen er også repræsenteret fx i for-
hold til paradokset omkring inklusion – et 
fællesskabsord – i en tid, hvor der stilles 
større og større faglige krav til individet.

Vi søger som ledere at reducere kom-
pleksiteten, og kravet til os er klar og tydelig 
og mangfoldig kommunikation. I bogen for-
muleres opgaven således: Ledelse handler 
således om at skabe sikker-nok handlegrund 
gennem lige-netop-nok reduktion af kom-
pleksiteten til, at den lader sig begribe og 
dermed kan blive til en handling med inten-
tion.

Bogens analyser bygger på en række mo-
derne og postmoderne tænkere – og Lotte 
Lüscher tydeliggør, hvor hun er enig med 
dem – men også, hvor hun tænker, de fejler. 
Jeg anbefaler, du og dit team giver jer tid i 
det spirende forår til denne bog!

Steen Jonsson Agger

Viceskoleleder

Bakkeskolen 

Hørning

152 mm 152 mm15 mm 130 mm
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L e d e L s e  ge n n e m  pa r a d o k s e t  viser gennem cases og praktiske 
øvelser, hvordan lederen kan bevare handlekraften i en hverdag 
fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og 
ambivalens. 

Paradokser er ... paradoksale: Umulige at komme ud af og umulige  
at være i. I Ledelse gennem paradokset guides lederen til at forhol-
de sig til sine paradoksale roller og opgaver – og skabe handlekraft 
midt i paradokset. 

At håndtere kompleksitet står som en central ledelsesopgave. I 
Ledelse gennem paradokset ses kompleksitet som et grundvilkår, 
frem for som noget der blot skal reduceres og eksekveres. For  
selvom kompleksiteten og forvirringen kan reduceres midlertidigt 
gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, så skabes  
der samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og  
udforskende adfærd i organisationen. Dette er de paradoksale  
og grundlæggende vilkår, som ledelse i dag må rumme. I denne  
bog præsenteres et ledelsesbegreb, der rummer begge poler. 

Bogen henvender sig primært til ledere, som søger en dybere for-
ståelse af, hvad det er for en disciplin, de udøver, men vil kunne  
give inspiration til alle, der interesserer sig for ledelsesområdet. 
Hensigten er at give læseren et grundlag for at reflektere over egen 
ledelsespraksis med særligt fokus på organisatorisk kompleksitet, 
dobbelttydigheder og paradokser. 

d a n s k  p s y k o L o g i s k  f o r L a g

a n d r e  b ø g e r  f r a 
d a n s k  p s y k o L o g i s k  f o r L a g  >
Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

L e a d e r s Hi p  p i p e Li n e  i  d e n  o f f e n t Li ge  s e k to r

Reinhard Stelter

t r e d J e  ge n e r at i o n s  C o a C Hi n g
En guide til narrativ-samskabende teori og praksis

Camilla Raymond

a r b e J d s r e L at i o n e r  o g  r e L at i o n s a r b e J d e
6 værktøjer til dig der leder mennesker i processer

dansk psykoLogisk forLags erHVerVspsykoLogiserie

Handler om psykologien i vores arbejdsliv. Bøgerne i serien 
giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag 
på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan 
forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.

Motivet på bogens forside forestiller den romerske 
gud Janus, som karakteriseres ved sit dobbelte 
hoved, der giver ham overblik og gør ham i stand  
til at se både frem og tilbage på samme tid. Janus 
symboliserer begyndelse, bevægelse, forandring og 
overgange som fra fortid til fremtid, fra en tilstand til 
en anden, fra en vision til en anden og fra et univers 
til et andet.

130 mm
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L o t t e  s .  L ü s C H e r  er cand.psych.aut samt 
ph.d., indehaver af Clavis Erhvervspsykologi ApS, 
ekstern lektor ved Aarhus Universitet, ledelses-
konsulent og forfatter til bøger og artikler om 
ledelse.  Hun arbejder primært som ledelses-
konsulent i danske virksomheder med udvikling 
af lederteam og ledere. Som konsulent er hun 
særligt optaget af kompleksitet og den flertydige 
organisation, som ledere skal navigere i. 

Omslag: Imperiet.dk

w w w. dpf. dk

L o t t e  s .  L ü s C H e r

L e d e L s e  g e n n e m 
                    p a r a d o k s e t
Om  ledel se s mæ s s ig  ha nd lek raf t 
                  i  orga n i sator i s k  komplek s ite t



  nummer 02 / marts 201366

kort nytstillinger

ambitiøs leder
til ny skole i munkebo
Høje krav og stort ledelsesmæssigt ansvar  
Med afsæt i principperne for ”Ny Nordisk Skole” ønsker 
byrådet i Kerteminde Kommune, at den nye skole frem-
står som et naturligt valg for alle områdets forældre, og 
der forventes afsat midler til at sikre skolen en position 
som en attraktiv og nyskabende uddannelsesinstitution, 
som gør skoledagen motiverende for den enkelte elev.

Indsatsen skal tilrettelægges i et tæt og involverende for-
ældresamarbejde, og der er en forventning om, at også 
lokalområdets virksomheder og foreninger og øvrige 
interes senter inddrages i et forpligtende samarbejde med 
henblik på at gøre eleverne dygtige og livsduelige og klar 
til videre uddannelse.

Skolens leder har en helt afgørende rolle i forbindelse med 
implementering af de påtænkte kvalitetsløft ved indførelse 
af målene i ”Ny Nordisk Skole”, og Kerteminde Kommune 
ønsker, at den nye skoleleder skal gå i spidsen og angive 
retning for skolens arbejde ved en stor og samlet ledelses-
indsats, som styrker det pædagogiske arbejde og skaber et 
miljø på skolen, hvor eleverne og medarbejderne trives – og 
hvor der er et stærkt samarbejde mellem hjem og skole.

Samtidig med etableringen af den nye skole nedlægges 
de to folkeskoler i Munkebo, og medarbejderne fra disse 
skoler overføres til den nye skole.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2013, idet den nye 
leder er tiltænkt en helt central rolle i forbindelse med fast-
læggelse af rammerne for den nye skole, og pågældende 
får direkte indflydelse på skolens pædagogiske profil og den 
fysiske indretning i forbindelse med om- og tilbygninger i 
takt med samlingen af alle aktiviteter på samme adresse 
pr. 1. august 2015.

Den nye leder forventes derfor i et tæt samarbejde med sam-
menlægningsbestyrelsen og medarbejderne at anvende den 
fornødne tid på at fastlægge og implementere en fælles virk-
somhedskultur – og en struktur, som skaber mulighed for at 
realisere de vedtagne mål og strategier med afsæt i det ved-
tagne ledelsesgrundlag for Kerteminde Kommune.

Den nye skoleleder skal sikre, at de politisk fastsatte mål 
realiseres, og de pædagogiske principper omsættes til 
praksis inden for de givne økonomiske rammer. 

Det er den generelle opfattelse, at den nye leder skal yde 
en særlig indsats for at sikre den størst mulige opbakning 
og støtte blandt forældre og andre interessenter til den 
nye skole med henblik på at give skolen den bedst mulige 
start som et godt og attraktivt tilbud til alle områdets børn 
og forældre.

Det er endvidere et udtalt ønske, at lederen iværksætter 
konkrete initiativer, som kan sikre opbygningen af en fæl-
les virksomhedskultur med det mål at samle og forene 
samtlige medarbejdere om et fælles pædagogisk og per-
sonalepolitisk værdisæt.

Har du den rette profil til jobbet?
Der stilles ikke krav om nogen bestemt uddannelsesmæs-
sig baggrund, men det forventes, at den pågældende har 
erfaring med skoleledelse og en passende videregående 
uddannelse – gerne med vægt på ledelse. 

Sprogligt stilles der krav om gode formuleringsevner i såvel 
skrift som tale. Der er desuden et klart ønske om, at på-
gældende er tydelig og anerkendende i sin kommunikation.

Det afgørende for succesmulighederne i jobbet er, at den 
nye skoleleder er en leder med stor personlig autoritet og 
gennemslagskraft. Pågældende skal have evnen og lysten 
til at gå forrest og evnen til at skabe det fornødne rum i job-
bet – samt ikke mindst evnen og viljen til at uddelegere med 
henblik på at kunne fastholde et godt strategisk overblik.

Alt i alt en ambitiøs og inspirerende person med overblik 
og indsigt. En person, som evner at opbygge en velfunge-
rende folkeskole med glade børn, tilfredse forældre og 
engagerede medarbejdere.

Attraktive rammer
Du får direkte reference til skole- og dagtilbudschefen og 
indgår i afdelingens ledergruppe. 

Du får en stor og direkte indflydelse på rammerne for den 
nye skole, og det bliver dit ansvar at sikre, at de ambitiøse 
mål nås.

Stillingen besættes på tjenestemandsvilkår, og lønnen 
forhandles individuelt.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef 
Charlotte Houlberg på telefon 6515 1151 eller konsulent 
Karl-Erik Nielsen, Ramsdal A/S på telefon 7630 0101. Alle 
henvendelser behandles fortroligt. Du kan også læse 
mere om jobbet på www.ramsdalgruppen.dk 

Send din ansøgning til: Ramsdal A/S, Caspar Müllers 
Gade 2-4, Postboks 816, 6000 Kolding – gerne som mail på 
adressen: ans@ramsdal.as. Ansøgningsfristen er fastsat 
til mandag den 13. marts 2013 kl. 12.00. Bemærk at ind-
ledende samtaler afholdes lørdag den 16. marts 2013.

kerteminde kommune

21901_RAM_jobann_165x245mm.indd   1 15/02/13   09.52
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homo digitalis
Af Natasja Friis Saxberg

den etiske udfordring i 
en global tid
Af Nadja U. Prætorius

gnisten i arbejdslivet
Af Mads Bab

kend din ledelsesstil
Af Preben Grønkjær

Serien i det offentlige har til formål at inspirere til bedre praksis i ledelse og organisering 
for ledere på såvel forvaltnings- som områdeniveau – med de særlige udfordringer der gør sig 
gældende i spændingsfeltet mellem politikere, borgere og egen organisation.

nY serie til ledere 
i den offentlige sektor 

leadership pipeline i 
den offentlige sektor
Af Kristian Dahl og Thorkil Molly-
Søholm
348 kr.

den offentlige leader-
ship pipeline er ikke en 
smart managementtrend, 
der kommer og går. det er 
sund fornuft sat på formel. 
det er sådan ledelse i det 
offentlige er, og det er der-
for, vi bygger vores organi-
sation på det.
 – Tommy Christiansen, 
 kommunaldirektør,  
 Hjørring kommune

etik i offentlig 
ledelse 
Af Mette Madsen og 
Christina Busk
Efterår 2013.
Ca. 298 kr.

implementering 
og udvikling af 
selvstYrende team
Af Birgit Jordansen
Efterår 2013.
Ca. 298 kr.

298 kr. 378 kr.

298 kr. 288 kr.

andre nYheder fra dansk psYkologisk forlag

bøger på vej

første 
bog i 

serien

i det offentlige



A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il:
 S

ko
le

le
de

rf
or

en
in

ge
n,

 K
om

pa
gn

is
tr

æ
de

 2
2

, 
2

. 
sa

l, 
1

2
0

8
 K

øb
en

ha
vn

 K

S
O

R
TE

R
E

T 
M

A
G

A
S

IN
P

O
S

T

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

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

Vand
giver friske og aktive elever

Rent frisk koldt 

Skan koden og se filmen om 
Fontemagna på en skole

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

Besøg os på aqualine.dk 
Facebook eller LinkedIn

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

Tilbud
Kr. 9.950,-*

Du sparer 3.300,- kr.
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