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Vedr. arbejdets tilrettelæggelse 

på skolerne fra august 2014  

Skolelederforeningen anbefaler.. 

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

Skolens udvikling er afhængig af medarbejdernes engagement og medledelse. 

Samarbejde er med til at sikre ejerskab til og forståelse for den samlede 

opgaveløsning på skolen, og samtidig er medarbejder-inddragelse 

medvirkende til et godt arbejdsmiljø. 

 

Tidligere hvilede arbejdstilrettelæggelsen på en række kollektive 

aftaler, men intentionen i lov 409 om forlængelse og fornyelse af 

overenskomster og aftaler mv. er, at der ikke skal indgås aftaler, som 

begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. Denne 

intention er der generelt en stor politisk opbakning til, og loven 

medvirker således efter Skolelederforeningens opfattelse til at sikre 

størst muligt ledelsesmæssigt råderum på skolen. 

 

Ansvarlighed og medledelse 

Folkeskolens samarbejdskultur er præget af en høj grad af ansvarlighed og 

medledelse, og samtidig fungerer AM/SU eller MED-system som et formelt 

samarbejdsforum, som sikrer medarbejderinddragelse. Begge dele 

understøtter det fremtidige samarbejde om opgavefordeling og 

tilrettelæggelse. 

 

Udfordringer  

Vi ser imidlertid også en del udfordringer i forhold til de nye regler, 

bl.a. at der kan være uklarhed i kommunerne om, hvor stort ledelsesrummet 

på den enkelte skole skal være, og hvordan det kan udnyttes. Økonomiske 

nedskæringer og det faktum, at der ikke tilføres ekstra 

ledelsesressourcer til at løfte omstillingsprocessen, vækker bekymring, 
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ligesom DLF’s klare udmeldinger i forhold til nødvendigheden af at indgå 

kollektive aftaler. Desuden må vi stille os selv det spørgsmål, om 

vanetænkning i forbindelse med at ”tænke i timer” frem for at ”tænke i 

opgaver” kan sinke omstillingsprocessen. 

 

Vigtige ledelsesopgaver 

På mange skoler skal der ske en kulturændring i forhold til 

opgavefordeling, samarbejde og øget tilstedeværelse, og samtidig skal der 

findes den rette balance mellem et fælleskommunalt skolevæsen og 

individuelle ordninger på skolerne. En anden betydelig opgave for 

skoleledelsen vil være at etablere et konstruktivt TR-samarbejde, som 

bygger på medindflydelse uden aftaleindgåelse. Samarbejdet bygger på 

MED/TR-rammeaftalen, herunder at TR forhandler og aftaler vilkår for de 

medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang TR har fået 

kompetencen hertil. Hertil kommer varetagelse af den økonomiske 

administration af ændringerne, bl.a. at løse dilemmaet omkring korrekt 

udbetaling af undervisningstillæg, når der mindst muligt skal ”tælles 

timer”. 

 

Tiltag på nationalt niveau 

Skolelederforeningen mener, at en række tiltag kan understøtte 

omstillingsprocessen, bl.a. bør der etableres en hjemmeside med konkrete 

inspirationsmaterialer. Dannelse af ledernetværk, kompetenceudvikling af 

lederne, stadig italesættelse af de positive muligheder og de gode 

eksempler samt støtte fra et korps af lederkonsulenter er eksempler på 

andre nationale initiativer. 

 

Tiltag på kommunalt niveau 

Tværkommunale ledernetværk og et tæt samarbejde med forvaltning og 

ledelseskolleger vil sikre videndeling, men helt afgørende er det, at der 

er klare politiske udmeldinger om, hvilke rammer politikerne fastsætter, 

en klar kompetencefordeling mellem politisk udvalg, forvaltning og 

skoleledere, tidlig udmelding af budgetter samt sikring af de nødvendige 

ledelsesmæssige og kompetencemæssige ressourcer i forvaltningen og på 

skolerne. 

 

Tiltag på skoleniveau 

På skolen er det vigtigt, at ledelsen sikrer et højt kommunikationsniveau 

og udarbejder en tydelig procesbeskrivelse med handlings- og tidsplan for 

implementering bl.a. med inddragelse af AM/SU eller MED-system og 

skolebestyrelsen. 

 

Herudover skal ledelsen skabe de positive billeder af arbejdet og 

samarbejdet i fremtidens skole, samt igangsætte og facilitere debatten om 

kulturændringen og dens betydning for skolen. Arbejdet med at sikre et 

godt psykisk arbejdsmiljø på skolen understøttes bl.a. ved at udarbejde 
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principper for arbejdets tilrettelæggelse, samt at opstille klare mål og 

rammer for teamsamarbejdet i et tæt samarbejde mellem team og ledelse. 

 

Materiale fra Skolelederforeningen 

Skolelederforeningen har som støtte for skoleledelsens arbejde udsendt et 

inspirationsmateriale ”Kom godt i gang med En Ny Folkeskole”, som kan 

downloades fra hjemmesiden her: 

http://www.skolelederforeningen.org/skoleledelsen/vaerktojer/kom-godt-i-

gang-med-en-ny-folkeskole-2 
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