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Vejen til en ny, fælles skolelederforening Skolelederne er 
brolagt med de ædleste hensigter om at samle skolelederne 
i de to foreninger igen efter snart 10 års adskillelse. For at 
berede vejen er der lagt meget arbejde i at nå til enighed 
om, hvad der kan være de organisatoriske, foreningspoliti-
ske og ledelsespolitiske bedste rammer for en ny, fælles 
skolelederforening.

Siden vi som formænd tog de første kontakter for 1½ år 
siden, er der således dannet en række fora til at få skabt 
konsensus via møder i styregruppen, de to bestyrelser, regi-
onale og lokale møder. Og efter beslutning i de to forenin-
gers repræsentantskaber er der pr. 1/8-06 indledt et konkret 
samarbejde i SFR. Det har bl.a. betydet, at de to foreninger 
nu har fælles repræsentationer, høringssvar, medier, kurser, 
konferencer, lønmøder, lokale lønforhandlinger, udtagelse af 
centrale OK-krav mv.

De to bestyrelser er mødtes flere gange – om at skabe  
et ledelsespolitisk udspil i form af ”Kodeks for god skole-
ledelse” samt formulere en organisatorisk vision for den nye 
forening, der bærer titlen ”Grundlag for dannelse af Skole-
lederne”. Begge dele ligger på hjemmesiden. Hermed har 
de to skolelederforeninger markeret sig udadtil – og indadtil 
over for medlemmerne i de to foreninger og deres repræ-
sentanter. Desuden er givet nogle pejlemærker for den 
kommende forenings virke.

Med kodeks, grundlag, aftaler og fællesrepræsentation er 
der lagt et fundament og nu også en tidsplan for dannelsen 
af Skolelederne med ekstraordinære repræsentantskabsmø-
der i begge foreninger under samme tag i Odense den 23/8-

07. Her skal der vedtages et sæt vedtægter for den nye for-
ening, hvilket der for tiden arbejdes på at få formuleret efter 
alle kunstens regler, så de tilsammen ca. 150 repræsentan-
ter fra foreningerne bakker op om det.

Gør de det – hvad vi selvfølgelig stærkt håber på – er der 
linet op til et stiftende møde i Skolelederne den 29/11-07, 
hvor der skal gennemføres valg til formand, næstformand 
og øvrig bestyrelse samt besluttes økonomiske rammer mv. 
for den nye forening, der formelt er en realitet pr. 1/1-08. Og 
dermed er det mål nået, som de fleste er enige om, nemlig 
at skoleledernes tarv bliver varetaget bedst og stærkest mu-
ligt ved at stå sammen i en forening.

Der tales meget om sammenhængskraft disse år – og in-
gen ny forening og ny begyndelse for skolelederne, uden at 
så godt som alle er med. Det lokale samarbejde har derfor 
stor betydning – og det er heldigvis også vores indtryk fra 
adskillige regionale vintermøder samt fra de regionale løn-
møder og flere fælles lokale arrangementer, at samarbejdet 
fungerer. Meninger brydes selvfølgelig, men det domine-
rende billede er opbakning til processen og fusionen.

Det har været en lang vej at gå, og utålmodige sjæle  
mener nok, at de gordiske knuder bedst var løst op med 
nogle velafrettede hug. Men stykke for stykke har vi jævnet 
de hindringer, der på få, vigtige områder har ligget i vejen 
for en samling. Og har vi ikke haft fart på, har vi til gengæld 
vidst, hvor vi ville hen, og den proces, vi har valgt for fusio-
nen, bygger på dialog og en anerkendelse af, at begge for-
eninger har bidraget til at markere skoleledernes særlige  
interesser. .

Nærmer sig målet

LEDER

Af Erik Lorenzen og Jens Færk
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Ledelsesrummet  
forsvandt
Århusiansk skoleleder havde forventet en større grad af inddragelse  
og dialog, da hun blev sat til at lede to skoler

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

I december tog skoleleder Pia Guttorm 
en stor beslutning. Hun kunne ikke 
længere stå inde for sit job som fælles 
skoleleder for Hårup Skole og Elev 
Skole i Århus kommune og sagde op. 
Arbejdsvilkårene var urimelige, og hen-
des forventninger til den overordnede 
ledelse var ikke blevet indfriet. 

”Jeg havde forventet en større grad  
af inddragelse og dialog. Jeg savnede 
præcise udmeldinger om, hvad ram-
merne, opgaven og vilkårene var. Des-
uden manglede jeg at få at vide, hvilke 
forventninger, der var til mig som le-
der”, siger Pia Guttorm.

”Som skoleleder har jeg behov for og 
går ud fra, at der er en tæt dialog mel-
lem kommunens politiske målsætning 
og udmøntningen af den. Det er skole-
lederens ansvar at udføre kommunens 
politiske målsætninger i praksis”.

Opsigelsen, som Pia Guttorm leve-
rede personligt på forvaltningen, fik  
ingen reaktioner fra chefniveauet. 

I sine fem år som skoleleder har Pia 
Guttorm taget en diplomuddannelse i 
ledelse, siddet i FTF’s Tænketank for 
god ledelse og har fulgt de ledelsesud-
viklingskurser, som Århus Kommune 
har haft. 

”Min historie skal fortælles, så den 
kan bruges af andre. Ingen skal have 
ondt af mig. Jeg har heller ikke en mas-
siv kritik af den overordnede ledelse. 
Jeg har noteret mig, at den overord-
nede ledelse, som jeg har oplevet den, 
er to separate dele. Der er nogle, der 
tager beslutninger, og så er vi nogle 

ude i marken, som må få det bedste ud 
af det, mens vi venter på klare udmel-
dinger. For mig er det en konstatering. 
Du vil nok godt kunne finde skoleledere 
i Århus, der synes, det er tilfredsstillen-
de. Det synes jeg ikke”. 

Siden Pia Guttorm i august 2001 sat-
te sig i lederstolen på Hårup Skole i 
Hjortshøj, havde hun ellers følt sig som 
en fisk i vandet.

”Jeg var virkelig havnet der, hvor jeg 
gerne ville være – på min hylde, hvor 
lyden af børn altid er i baggrunden. Så-
dan havde jeg det fra dag 1”, fortæller 
Pia Guttorm, 49 år.

Fælles ledelse
Omkring årsskiftet 2006 blev Pia Gut-
torm kontaktet af Børn og Ungechefen 
i Århus Kommune, Vibeke Kinch. Skole-
lederen på Elev Skole havde fået nyt 
job, og man ville ikke besætte stillin-
gen igen, fordi man stod over for en 
meget stor institutionsanalyse, som 
skulle være grundlag for et prioriterings-
katalog. Pia Guttorm fik at vide, at hun 
i en periode skulle være konstitueret 
skoleleder for både Hårup Skole og 
Elev skole.

Relationen mellem Hårup Skole og 
Elev Skole er meget nemt at få øje på, 
forklarer Pia Guttorm: ”Hårup Skole får 
eleverne fra Elev Skole efter 5. klasse, 
og vi har udarbejdet en fin procedure 
for samarbejdet mellem de to skoler for 
at gøre overgangen så let som mulig”. 

Et andet forhold, der gjorde sig gæl-
dende, var, at Pia Guttorms ledelses-

timer kun var 80 procent, Resten af  
tiden var hun del af skolens vikarkorps. 
En løsning, der var valgt på grund af 
skolens størrelse på 360 elever. 

”Vi gik et forår i møde, hvor begge 
skolers videre planlægning skulle finde 
sted. Jeg regnede med, at der ville 
komme en klarhed hurtigt, for der var 
ikke afstukket rammer omkring min  
opgave med at være fælles leder på  
de to skoler”.

Der kom ingen afklaring. Og i marts-
april begyndte skolebestyrelsen og læ-
rerne på Elev Skole at spørge, hvad der 
nu skulle ske.

”Jeg kunne måske godt leve med at 
træde vande gennem endnu længere 
tid, men ikke at mine medarbejdere 
også skulle gøre det. Jeg har været så 
åben, ærlig og præcis, som jeg kunne 
være, fordi det har været vigtigt at for-
søge at give medarbejderne de svar  
eller den samtale, som de kan bruge til 
at afklare sig selv. Det har de krav på, 
og det havde de alle sammen behov 
for”, pointerer Pia Guttorm.

Lødige argumenter
Direktør for Børn og Unge, Nils Peter-
sen, fremlagde prioriteringskataloget i 
maj i DGI-huset for alle institutions- og 
skoleledere. Dagen før blev Pia Gut-
torm indkaldt til møde hos Vibeke 
Kinch, som gerne ville forberede hende 
på, at det ville fremgå af kataloget, at 
Elev Skole skulle lukkes. 

Det var første gang, Pia hørte, hvad 
den politiske plan var med Elev skole. 
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Efter næsten et år følte Pia Guttorm, at hun 
ikke længere kunne være den skoleleder, hun 
ønskede, så hun afleverede sin opsigelse.
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”I Elev var der imidlertid et enormt 
engagement og en masse gode kræf-
ter, der arbejdede på, at der fortsat 
skulle være en skole i lokalområdet. Vi 
var ikke fuldstændig blåøjede, vi kunne 
godt se, at vi skulle komme med et 
velargumenteret forslag. Vi foreslog 
fælles ledelse for de to skoler. Jeg satte 
mig grundigt ind i lovgrundlaget og ek-
sisterende bekendtgørelser for fælles 
skoleledelse – netop for at sikre, at min 
rådgivning til skolebestyrelserne var så 
korrekt som mulig, og at min holdning 
ikke var taget ud i den blå luft”.  

Hele høringsperioden gik sin gang. 
Omkring 1. juli sendte Elev Skole sit  
høringssvar. Andre steder i kommunen 
var der også uro. Flere skoler skulle 
lægges sammen eller lukkes. Nogle 
steder var der ballade, og forældre var 
på barrikaderne. 

”Det, synes vi ikke, var en god måde 
at gøre det på. Jeg formåede faktisk at 
skabe en stemning om, at det var vig-
tigt at være seriøs, konstruktiv og have 
forståelse for, hvad det var for en poli-
tisk økonomisk situation, Århus kom-
mune var i. Vi havde en høj grad af  
lødighed og etik i argumentationen”, 
fortæller Pia Guttorm. 

Så gik sommeren. Pia fastholdt, at 
planlægningen på Elev skole skulle 

være med det perspektiv, at skolen 
fortsat skulle eksistere. Sådan at der 
var mindst uro omkring lærernes ar-
bejdsvilkår, og at ingen skulle være i 
tvivl om, de havde et arbejde. 

Spørgsmålene trængte sig på i skole-
lederstolen: Ville man lave en nedtrap-
ning, når nu skolen skulle lukkes? Ville 
man ændre i skolens tildeling af bud-
get? Der var en orlovsansøgning fra en 
lærer, skulle den stilling besættes af en 
anden lærer? Skulle Pia bruge lærer-
kræfter fra Hårup Skole til at dække 
Elev? Skulle en ledig skolesekretær-
stilling besættes?

”Jeg fik ingen svar. Jeg ville have væ-
ret glad for hvad som helst, men jeg fik 
ingenting at arbejde med overhovedet”.

Udmøntningen
Da budgetforhandlingerne skulle i gang 
i september, var der stor begejstring og 
spænding, fortæller den forhenværende 
skoleleder. Det endte med, at beslut-
ningen om at lukke Elev skole blev æn-
dret til fælles skoleledelse – inklusiv en 
besparelse på 500.000 over de næste 
to år. 

”En par tynde linjer i sparekataloget 
betød, at der blev fest i Elev, og fla-
gene blev hejst”.

”Så manglede der bare en udmønt-

ning af, hvordan den fælles ledelse 
skulle foregå. Vi havde opnået det, vi 
ville – vi havde taget udgangspunkt i 
den bekendtgørelse, at man ved sam-
drift af to skoler nedlægger de to skole-
distrikter og lader dem genopstå som 
et nyt. Så man har fælles distrikt, fæl-
les skolebestyrelse, fælles budget, én 
skole med to fysisk afdelinger osv. Det 
giver store muligheder og fordele. Den 
model har jeg set fungere”, forklarer 
Pia Guttorm.

”Jeg har stor respekt for politikere, 
der tør prioritere en skole, som ikke er 
særlig rentabel. Der er ikke guld i Elev 
skole, og det kommer der aldrig. Jeg 
gik selvfølgelig ud fra, at man også tog 
konsekvensen af beslutningen og ind-
drog vores meget udførlige høringssvar. 
Jeg troede, at dialogen kom nu. Men 
jeg hørte intet overhovedet. Der kom 
ingen bud på, hvad der nu skulle ske 
hverken til mig, personalet eller skole-
bestyrelsen”. 

Pia rykkede for at blive indkaldt til 
møde. 

”Det blev klart for mig, der ikke var 
nogen som helst beslutning om noget 
som helst. Men at man stod med et 
budgetforlig, hvor embedsmændene 
skulle udforme den politiske udmønt-
ning. Det var ikke interessant, hvad 
min mening var”. 

Hun var til møde med Børn og Unge-
chefen to gange derefter. Den sidste 
gang var hun så rystet, at hun måtte 
forholde sig til, hvad hun selv ville gøre 
ved situationen. 

”Mødet oplevedes som uforberedt  
og uden reelt indhold; der var ingen re-
search og masser af urealistiske fore-
stillinger. Jeg fik at vide, at ’du har frie 
hænder, Pia’ – men ikke hvilke rammer 
jeg havde frie hænder omkring. Jeg 
skulle forstå det sådan, at Elev skole 
havde eget budget, skoledistrikt osv., 
at de to skoler var adskilte. Det eneste, 
de to skoler havde til fælles, var mig. 
Mine arbejdsvilkår blev ikke drøftet. Jeg 
forsøgte at få klarhed over mine ledel-
sesvilkår for at få det til at fungere på 
to skoler. Men det måtte jeg selv finde 
ud af”. 

Pia Guttorm er glad 
for, at hun var tro mod 

sin egen  
skolelederidentitet og 

føler – trods alt – at 
hun er kommet styrket 

ud af det 
turbulente år.
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Kontrameldinger
I slutningen af november fik Pia Gut-
torm endelig et udkast til udmøntning 
af de to linjer om Elev Skole i spareka-
taloget. Hun fik at vide, at det var til 
hendes egen orientering, og hun måtte 
kommentere på det, men hun måtte 
ikke vise det til hverken medarbejdere 
eller skolebestyrelse. 

”Hvis jeg er venlig, vil jeg sige, at det 
var vrøvl fra ende til anden. To sider 
med ingenting. Det var oven i købet på 
baggrund af det møde, jeg havde været 
med til. Jeg gav mig så til at kommen-
tere det afsnit for afsnit og fik så at 
vide efter et par dage, at det havde jeg 
ikke behøvet, for man var allerede ved 
at lavet et nyt. Jeg var ikke en del af 
det, måtte jeg bare konstatere”. 

”5. december fik jeg så den udmønt-
ning, som skulle drøftes i skolebestyrel-
serne og personalet. Som skoleleder 
skal du være loyal over for politiske be-
slutninger og forvaltningen som sådan. 
Det er indlysende, når man er ansat i 
en politisk ledet organisation. Men jeg 
synes ikke, det var en særlig let situa-
tion at argumentere for – i næsten et år 
havde vi ventet på det papir. Lærerne 
på de to skoler jordede det fuldstæn-
dig, og skolebestyrelserne kunne slet 
ikke forstå, hvorfor de blev spurgt, om 
de ville være en fælles skolebestyrelse, 
for selvfølgelig ville de ikke det. Når nu 
de to skoledistrikter ikke var lagt sam-
men, ville de selvfølgelig beholde deres 
egen skolebestyrelse”.

”Inden december var gået, var der 
kommet flertydige meldinger. Kunne 
der være tale om et fælles budget. 
Skulle der være fælles SFO-ledelse – 
eller skulle der ikke? Kunne der flyttes 
rundt på medarbejdere eller kunne der 
ikke?”

Tro mod sin identitet
Pia Guttorm har haft et år til at prøve 
kræfter med at være skoleleder på to 
skoler. Hun synes selv, at hun er slup-
pet godt fra det og efterlader ikke hul-
ler eller tragedier i sit kølvand. Men det 
betød også en arbejdsuge på typisk 60-
65 timer med tre aftenmøder om ugen, 

lange dage, og så røg der også ofte en 
lørdag og en søndag.

”Man kan sige, at sådan er det mu-
ligvis at være leder. Men jeg skulle 
også gå på kompromis med de ledel-
sesprincipper, som jeg selv havde væ-
ret med til analysere mig frem til i 
FTF’s Tænketank om god ledelse. Det 
handler om, at du er nærværende, syn-
lig, at du er en del af den pædagogiske 
diskussion, at du har så meget indsigt 
i, hvad der rører sig på skolen, at du 
rent faktisk kan lægge en pædagogisk 
strategi. Det kunne ikke lade sig gøre. 
Jeg kunne ikke gøre det på to skoler. I 
løbet af det år var jeg nødt til at omde-
finere min rolle som leder. Jeg blev en 
strategisk overordnet leder, som trak i 
nogle strategiske tråde. Og det var ikke 
det, jeg ville med mit virke”, siger hun.

”Jeg har fra første færd måttet 
handle ud fra, hvad jeg selv tolkede 
mig frem til. Der er ikke en skoleleder i 
Danmark, der kommer sovende til sit 
job, men alle forventer at have nogle 
pejlemærker. Hvis man ikke har det, 
bliver man træt og udsat, fordi man sy-
nes, man kan komme til at fremstå 

som utroværdig, når der ikke kan gives 
tydelige informationer om det videre 
forløb, og fordi det forekommer at være 
urimeligt at skulle håndtere en situa-
tion, som er uafklaret og upræcis”.

”Jeg havde en viden omkring, hvad 
god ledelse er. Nu ved jeg også, hvilke 
rammer der er nødvendige, hvis man 
skal kunne udøve god ledelse. Jeg er 
sikker på, at mine erfaringer kommer 
mig til gode i mit fremtidige virke, hvor 
dialog og samarbejde med skoleledere 
og skolechefer udgør en vigtig del. Den 
skoleudvikling, som jeg vil sætte mig i 
spidsen for, skal altid afspejle den vir-
kelighed, der skal udmønte den. Der 
skal være overensstemmelse mellem 
skolens faktiske pædagogiske praksis 
og udviklingsstrategien på skolen”. 

Pia Guttorm siger med overbevis-
ning: ”Skolelivet er jeg bestemt ikke 
færdig med”.

”Ingen kan begræde, at jeg flytter 
mig, hvis man ser nøgternt på det. Den 
bedste skoleleder til det job er da en 
skoleleder, der selv har valgt posten. 
Ikke en, der syntes, at rummet for god 
ledelse forsvandt”..   

Sygefravær for skoleledere i Århus
Tallene er opgjort i kalenderdage pr. helårsansat – almindelig sygdom og  
kronisk sygdom. Kalenderdage: Alle dage i hele året – dvs., at hvis man er  
syg fredag og mandag, så har man 4 sygefraværsdage. Helårsansatte: Antal  
ansatte vægtet med den del af året, de har været ansat. Det vil sige, hvis 
man har været ansat i 6 måneder, så er man ½ helårsansat.

2002:  1,55 
2003:  3,93 
2004:  5,96 
2005:  15,56 
2006:  8,14 

Tallene 2002-2004 er ikke helt valide, da Århus Kommune i denne periode 
omlagde fraværsregistreringen, og de er derfor ikke helt sikre på, at alt fra-
været er registreret. Desuden stammer det høje tal i 2005 fra den periode, 
hvor der var tre langtidssyge skoleledere på grund af psykiske problemer,  
hvoraf noget rakte ind i 2006.

Kilde: Personaleafdelingen, Magistratsafdelingen for Børn og Unge,  
Århus Kommune.



� • Skoleledelse • april 2007

Vil gerne se 
tingene virke
Lige nu oplever vi, at rigtig mange skoleledere siger,  
at de er under pres, konstaterer formand for DS-Århus,  
Erik Mønster

Af Helle Kjærulf • Foto privat

Flere ordrer ovenfra og øgede 
krav om dokumentation. Det 
er noget af det, der presser 
skoleledere i dag, lyder et 
bud fra Erik Mønster, der er 
formand for DS-Århus, som 
repræsenterer cirka 70 skole-
ledere. Han sidder desuden i 
den lokale styregruppe for 
SFR – Skoleledernes Fælles-
repræsentation – og er næst-
formand for Århus Skoleleder-

forening, der går på tværs af alle fagforeninger.
”Lige nu oplever vi, at rigtig mange siger, at de er under 

pres. Det er selvfølgelig, fordi der bliver vedtaget rigtig me-
get oppe i systemet, ikke kun i Århus, men også i undervis-
ningsministeriet. Vi skal implementere ting blandt persona-
let, men vi har ikke tid til den proces, der gør, at man både 
som leder og personale kan nå at få ejerskab over det, der 
skal implementeres. Vi mangler tid til at se tingene virke”,  
siger Erik Mønster. 

Han synes dog ikke, at skolelederne går rundt og siger, 
at det er synd for dem. Men arbejdsbetingelserne er van-
skelige, fordi de gerne vil leve op til forventningerne både 
opad og nedad. 

”Ofte bliver tingene vedtaget med tilbagevirkende kraft. 
Elevplaner og prøvebestemmelser osv. er kommet drø-
nende ind på tidspunkter, hvor vi ikke har kunnet nå at 
tænke det ind i den måde, vi er organiseret på. Vi er jo al-
lerede i gang nu med at planlægge næste år. Når der kom-
mer nye ændringer lige før ferien, har vi ikke en chance”.

Paradoks og pres
Erik Mønster mener, at der i beslutningsprocessen ikke bli-
ver taget nok hensyn til den virkelighed, som skolelederne 
arbejder i. 

”Overenskomsten med lærerne gør det f.eks. meget van-
skeligt at udføre de beslutninger med tilbagevirkende kraft, 
fordi vi allerede har indgået aftaler, forhandlet lokalt osv. 
Det giver jo tit en dårlig stemning på en arbejdsplads, hvis 
personalet ikke kan forstå beslutningerne, og de ikke sy-
nes, det er foregået på en ordentlig måde. Vi bliver lusene 
mellem to negle. Vi skal sikre, at det bliver gjort, men kan 
også godt følge personalet et stykke hen ad vejen”, siger 
Erik Mønster. 

”Der er et paradoks mellem de forventninger, vi føler, at 
vores overordnede har til os, og personalets forventninger. 
For at kunne overleve i det pres, er det nødvendigt at være 
bevidst om sin lederrolle. Hvis man har problemer med at 
sætte sig igennem og indimellem at leve op til at være le-
der med stort L, har man det svært”. 

Erik Mønster har store forhåbninger til, at de 13 nyansatte 
områdechefer i Århus kan få tid til at give skolelederne en 
bedre sparring end hidtil. Desuden er et pilotprojekt i Århus 
Kommune, som bl.a. skal fokusere på skoleledernes ar-
bejdsvilkår, på vej.

”Vi oplever en lydhørhed fra kommunens side. Endnu ved 
vi ikke konkret, hvad projektet kommer til at indeholde, men 
det er en begyndelse”. .

Erik Mønster.

 
Ledelsesrummet forsvandt
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Kvalitet der passer til børnene.
Priser der passer dig.

Kvalitet koster ikke ekstra. Kinnarps’ møbler kombinerer høj kvalitet 
med rimelige priser. Og det handler ikke kun om selve møblerne. Kva-
litet handler også om at udvikle en fremtidssikret løsning, der passer 
til netop din skoles undervisningsprincipper. Når vi har et indretnings-
forslag klar til dig, præsenterer vi det i tredimensionelle tegninger, så 
du kan vurdere alle detaljerne. Vi leverer og monterer naturligvis gratis. 
Besøg www.kinnarps.dk eller ring til os og hør nærmere.  

Kinnarps A/S Hovedkontor: Roskildevej 522, 2605 Brøndby. Tlf: 70 15 10 10. Fax: 43 20 00 99. www.kinnarps.dk
Århus: Dusager 6, 8200 Århus N. Aalborg: Gasværksvej 2, 9000 Aalborg. Middelfart: Stensgårdvej 5, 5500 Middelfart.



Skoleledere skal

sige fra
Hvis ledelsen opfatter sig som serviceorgan for medarbejderne, er der 
ikke noget at sige til, at de ikke har tid til ledelse, mener afdelingschef 
Annemette Digmann

Af Helle Kjærulf • Foto privat

Udfordringen for en skole-
leder er at kunne være en hy-
brid, der kan omstille sig i lø-
bet af et splitsekund. 

”En, der på den ene side 
har den fagprofessionelle vi-
den, kender de fagprofessio-
nelle standpunkter og er i 
stand til at tale det sprog, 
man skal tale til lærere, for-
ældre og elever. Og på den 
anden side kan tale et pro-
fessionelt ledelsessprog, 

samt vide hvordan man dokumenterer og implementerer”, 
siger Annemette Digmann, der er afdelingschef for Innova-
tion og forskning, Region Midtjylland og formand for FTF’s 
Tænketank om ledelse.

”Skolelederne siger, at de gerne vil bruge mere tid på 
skoleledelse. Vi fulgte en gruppe i et par kommuner over 
en periode for at finde ud af, hvad der forhindrer dem i at 
udøve god ledelse. Udgangspunktet var, at de ikke havde 
tid nok til ledelse. Men det viste sig, at de havde alt for 
travlt til at lede”.

Annemette Digmann forklarer, at allerede ti minutter 
over otte falder skolelederne ned i det første hul, når en 
lærer kommer og spørger: ”Kan du ikke…?”. 

”For de har en opfattelse af, at skoleledelse handler om 
altid at være til rådighed for medarbejderne. Og hvis man 
har den holdning, får man rigtig rigtig travlt”. 

Hvis ledelsen opfatter sig som serviceorgan for medar-
bejderne, er der ikke noget at sige til, at de ikke har tid til 
ledelse, pointerer hun. Det viste sig, at skolelederne ikke 
prioriterede ledelse. Hvis de skulle af sted til teamledelses-
møde og en lærer bad om hjælp til en problemstilling, så 
droppede de ledelsesmødet. 

”Skolelederne erkendte, at de var nødt til at aflære 
mange af deres rutiner. Når en lærer kom og spurgte, har 
du fem minutter, kunne de sige: Jo, jeg har syv, men så er 
jeg også nødt til at gå til ledermøde. Hvis de er nået så 
langt, er det muligt at forandre noget. Det nytter ikke at 
være offer. Hvis man ikke er i stand til at lede sig selv, skal 
man nok heller ikke være leder for andre. Så får man et 
dårligt psykisk arbejdsmiljø, og det går ud over hele ens  
organisation”, siger Annemette Digmann.

Skolelederne er nødt til at træne i at blive hybrider. De er 
for tæt på lærerne og deres identitet, derfor er det så svært 
for dem. De bliver nødt til at lære at sige: Det kan jeg ikke 
gøre for dig, men jeg kan hjælpe dig – ud fra et ledelses-
perspektiv – til at kunne selv. 

”Jo, de har da været på lederuddannelser, som en af  
dem sagde: Jo, det var rigtig rigtig godt – mappen står der”,  
siger hun.

”Skoleledere risikerer at blive magtesløse og forstår ikke 
det spil, de indgår i. De har den fagprofessionelle og ikke 
den professionelle ledelsestilgang. Først når man er i stand 
til at skifte mellem de to perspektiver, bliver det meget let-
tere”. .

Annemette Digmann.
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Skru ned for blusset uden at dæmpe lyset

Din skole kan spare 25 pct. på energiforbruget
og samtidig opnå bedre trivsel.
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Mere 
opmærksomhed 
Nu skal skolelederne i Århus mærke, at der er ledelse tættere på,  
lover Børn og Ungechefen i Århus Kommune, Vibeke Kinch

Af Helle Kjærulf • Foto Jan Tøiber

Skoleledernes vilkår har ikke 
været de nemmeste på det 
seneste, erkender Børn og 
Ungechef i Århus, Vibeke 
Kinch. Men nu kan skole-
lederne i Århus regne med 
mere opmærksomhed. 

Hun forklarer, at der er 
sket tre ting.

Den centrale styring på 
hele folkeskoleområdet gør, 
at de lokale råderum og prio-
riteringer er blevet endnu 

mere begrænsede for skolelederne. Langt de fleste kom-
muner har været ude i budgetrunder med ringere økonomi-
ske vilkår i kølvandet, og derudover har mange fusionskom-
muner været ude i harmoniseringer, som har vanskeliggjort 
arbejdet for skolelederne.

”I Århus har vi også været i en fusionsproces på børn og 
unge-området, og det har ramt skolelederne. Alle institu-
tionsområder undtagen skolerne har oplevet store struktur-
ændringer. Det har betydet, at skoleområdet kører, som 
det plejer, og dermed har lederne ikke fået så meget op-
mærksomhed. Det er vi meget bevidste om”, siger Vibeke 
Kinch.

De 13 områdechefer, der blev ansat sidste år, har brugt 
meget energi på at ansætte nye dagtilbudsledere, SFO- 
ledere og fritids- og ungdomsskoleledere. 

”Derfor har skolelederne fået lov til at passe sig selv, og 
det er nogle skoleledere rigtig glade for. Andre er dybt fru-
strerede over det. For de har ikke oplevet ledelse tættere 
på, de har oplevet det modsatte. For nogle skoleledere har 
det været utilfredsstillende, men det har været vilkårene 
her i Århus”.

Strategi og pilotprojekt
Vibeke Kinch understreger, at der fra nu af vil være meget 
mere fokus på skolelederne fra områdechefernes side. I 
øjeblikket er magistraten ved at lægge sidste hånd på en 
ny strategi for ledelse.

”Derudover har vi generelt i den nye børn- og unge-magi-
stratsafdeling valgt at sætte meget fokus på ledelse og le-
delsesudvikling. Derfor har jeg en klar forventning om, at 
skolelederne nu vil opleve, at de får mere opmærksomhed 
fra ledelsen”.

”På baggrund af den periode i 2005, hvor vi havde tre 
langtidssyge skoleledere pga. psykiske problemer, beslut-
tede vi, at ledelse skulle tættere på. Men indtil nu har  
fusionsprocessen næsten overskygget det”, siger Børn og  
Ungechefen. 

Hun gør opmærksom på, at sygefraværet i øjeblikket 
ikke er noget problem blandt skolelederne. Men blandt 
medarbejderne er det generelle sygefravær i Århus for højt, 
og det gælder også alle faggrupper på børn og unge-områ-
det. 

”Hvis skolelederne skal kunne håndtere en bedre sygefra-
værspolitik, kræver det, at de har overskud til at tage sig af 
medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø”, siger hun.

Et pilotprojekt, der skal afprøve håndteringen af det psy-
kiske arbejdsmiljø på institutionsområdet, er også på trap-
perne. Vibeke Kinch regner med, at projektet starter op 
med det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. 

”Hvis vi skal gøre noget ved medarbejdernes psykiske  
arbejdsmiljø, skal der først være fokus på ledernes. Forud-
sætningen for, at lederne kan skabe et godt arbejdsmiljø 
for medarbejderne er netop, at deres egne vilkår er i or-
den”. .

Vibeke Kinch.

   
Ledelsesrummet forsvandt
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Tofte Kontorcenter A/S  HILLERØD · KØBENHAVN -Tlf. 7024 7048 · www.toftekontorcenter.dk

Skov&Jacobi A/S   HERNING · HOLSTEBRO · VIBORG  - Tlf. 8662 4000 · www.skov-jacobi.dk

Team Røsfeld     ÅRHUS - Tlf. 7021 9900 · www.roesfeld.dk

SAPA Kontorcenter A/S  ODENSE · NÆSTVED - Tlf. 6315 2525 · www.sapa-kontorcenter.dk

CJC Gruppen A/S   ESBjERG · KOLDING · AABENRAA - Tlf. 7914 0700 · www.cjcgruppen.dk

Thorsø A/S    THORSØ · KØBENHAVN - Tlf. 8696 6075 · www.thorsoe-moebler.dk

Verner Panton var den vigtigste designpartner for VS i 90’erne. 
Ud af dette samarbejde kom der en lang række nytænkende 

produkter, som idag indgår i Panton VS-stolefamilien. 
Familien tæller PantoMove, PantoSwing,  PantoFour og PantoStack.

danmark

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler

PantoMove elevstol 
inkl. 3D-vip
Vejl. kr. 1.344,- excl. moms

Bliver man klogere af at bevæge sig? 

Forskning viser at der er en positiv sammenhæng imellem bevægelse og koncentrationsevne. 
På vores hjemmeside kan du læse mere.

VS møblerne sælges via et landsdækkende net af skolemøbel-forhandlere med erfarne 
konsulenter og indretningsarkitekter.
 Vi ønsker dialogen med jer, og hvorfor ikke starte med at prøve den populære PantoMove 
med 3D vip,  som allerede nu bruges af hundredvis af danske skoler. 

Vi låner jer gerne en gratis prøvestol og ser frem til
 en dialog om hvordan vi sammen kan forbedre 
jeres læringsmiljøer.

www.vs-danmark.dk

Skoleledelse februar 07.indd   1 22/02/07   15:00:48
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Skolen efter 
kommunalreformen
Folketingets partiers syv uddannelsesordførere giver hvert deres bud på, 
hvordan de nye kommuner bør indrette deres skolevæsener 

Af Helle Birch • Pressefotos

Kommunalreformen har været over os siden 1. januar i år.  
I kølvandet på den er fulgt en række udfordringer for de nye 
kommuner, bl.a. på folkeskoleområdet. Mange kommuner er 
godt i gang med at diskutere, hvordan de vil indrette deres 
skolestruktur fremover. 

Målet er dels at få økonomien til at hænge sammen, dels 
at indrette skolerne, så de bedst kan leve op til tidens krav 
om øget faglighed, kvalitetssikring, rummelighed og meget 
mere. Og selv om skolerne styres kommunalt, er debatten 
påvirket af en række landspolitiske signaler.

Fortsatte omstruktureringer
En af de udfordringer, kommunerne står overfor, er at ud-
nytte lærernes faglige kompetencer bedst muligt. Med den 
nye læreruddannelse lægges der vægt på, at lærerne skal 
undervise i deres liniefag, samt specialisere sig i enten de 
små eller de store elever i fagene dansk og matematik. Det 
kan blive svært på en lille landsbyskole med 10-15 lærere, at 
udnytte den nye og mere fagligt specialiserede lærer opti-
malt. Bl.a. derfor vil man mange steder skulle overveje at 
nedlægge skoler. 

Konkret er der udsigt til, at 300 skoler lukker i de kom-
mende år. Det har adskillige kommentatorer og forskere  
anslået, heriblandt forskningsleder Henrik Christoffersen fra 
Anvendt Kommunalforskning, AKF. Tallet nås ved at tage ud-

gangspunkt i Region Bornholm, som blev dannet for fire år 
siden, da øens fem kommuner blev lagt sammen. Regi-

onsrådet lagde der ud med at nedlægge tre skoler. Da 
Bornholms befolkning udgør ca. 1 % af Danmarks be-
folkning, fører et simpelt regnestykke til tallet 300. 

Skolelukninger er imidlertid sjældent populære 
blandt vælgerne. Så der er også andre løsningsmo-
deller til rådighed. Man kan omlægge små skoler, så 
de kun skal tage sig af 1.-3. klasse, og samle de 
større elever på de store skoler. Eller man kan lade 
små skoler bestå som satellitskoler, der ledelses-
mæssigt hører under en større skole. Der er meget, 
der skal gå op i en højere enhed, når beslutningerne 
skal tages. Derfor handler det for kommunerne ikke 
kun om at rationalisere og omstrukturere, men også at 

tænke kreativt og finde alternative løsninger. 

Skud fra hoften
Skoleledelse har spurgt uddannelsesordførerne 
for hvert af Folketingets syv partier om deres  

visioner for fremtidens danske skolevæsen i stor-
kommunerne. 
Se også artiklen om samme emne af formand 

for KL’s Børne- og Kulturudvalg Henrik Larsen  
andetsteds i bladet. 

Den kommunale fordeling pr. 1. januar 2007
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De færre streger på det kommunale Danmarkskort har sat 
gang i hjernevindingerne hos dem, der altid er på jagt efter 
nye ”effektiviseringsgevinster”. Kommunalreformen har i de-
res øjne åbnet et slaraffenland af nye muligheder for skole-
lukninger og -sammenlægninger, der kan give flere penge i 
den slukne kommunekasse.

Lad mig slå det fast med det samme: For SF udgør centra-
lisering af vores skolevæsen – den være sig af geografisk, 
pædagogisk, eller ledelsesmæssig karakter – intet mål i sig 
selv; tværtimod. Det betyder ikke, at vi kategorisk afviser en-
hver tanke om lukning eller sammenlægning, for der kan na-
turligvis være tilfælde, hvor den pauvre størrelse af elevtal 
og lærerstab gør driften af en skole uforholdsmæssig dyr og 
et tilfredsstillende fagligt niveau svært at sikre. Men luknin-
ger og sammenlægninger kræver nøje overvejelse. Herunder 
ikke mindst af om de op- og forskruede klassekvotienter, der 
opereres med i dag, nu også bør udgøre de idealer, vi orien-
terer os ud fra. Ligeså bør sammenlægninger ikke ske ud fra 
en blind ”jo større, jo bedre”-tankegang, men på basis af en 
dokumenteret sammenhæng mellem skolestørrelse og fag-
ligt niveau, hvor man har gjort sig tanker om, hvad den ”kriti-
ske” skolestørrelse så er.

Det afgørende for SF er, at vi anlægger et bredere per-
spektiv end det rent økonomiske, når vi gør os overvejelser 
om folkeskolens udvikling. Det kan godt være, at de små 
skoler er ressourcekrævende, men hvis de er med til at sikre, 
at et udkantsområde ikke tømmes fuldstændig for hverdags-
funktioner og liv, bør vi så ikke veje det op imod den økono-
miske ekstraudgift? Noget andet er de nye tendenser til rent 
administrative skolesammenlægninger, dvs. den form for ar-
rangementer, hvor en række skoler sådan set kører videre 
som altid lige bortset fra, at deres lokale ledelse og besty-
relse er væk og udskiftet med centrale. Her går besparelses-
strategien amok, og den nærdemokratiske ånd, der gerne 

skulle hvile over folkeskolen, svigtes fuldstændig, idet tæp-
pet trækkes væk under forældrenes indflydelse på den lokale 
skole. 

Det er ikke til at komme udenom, at de udfordringer, folke-
skolen står overfor i dag, stiller krav om kvalificeret ledelse. 
Men den ulmende tendens til at ligestille opkvalificering af 
ledelsen med centralisering af ledelsen, dvs. til at skabe 
større afstand mellem ledelse og lærere, anser vi i SF for en 
skæbnesvanger misforståelse. Vores vision er en fagligt vel-
fungerende folkeskole, som såvel medarbejdere som børn 
kan trives ved at være en del af.

Opgaven er at overvinde de problemer, der i dag plager læ-
rernes arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø. Blandt 
lærerne ser vi f.eks. et stort omfang af stress og blandt bør-
nene en stor udbredelse af mobning – og begge ting går ud 
over fagligheden. Det vil kræve en målrettet indsats at rette 
op på disse forhold, og det stiller naturligvis krav til skole-
ledelsen. Men i SF vil vi fastholde, at en mere kvalificeret 
skoleledelse ikke er ensbetydende med mere topstyring, 
men lader sig forene med sikringen af lærerindflydelse. For vi 
kommer ikke stressproblemerne til livs uden at give lærerne 
mere indflydelse over eget arbejdsliv. Og den bedste måde at 
bekæmpe mobning på er ikke at overlade hele opgaven til 
skoleledelsen, men derimod at ruste lærerne bedre uddan-
nelsesmæssigt til at kunne varetage den. 

Disse tanker ser vi i SF desværre ikke afspejlet i det nye 
”Kodeks for god skoleledelse”, som Skoleledernes Fællesre-
præsentation udsendte for nylig. Initiativet i sig selv fortjener 
selvfølgelig kun ros, men det er da bemærkelsesværdigt, at 
man blandt kodeksets 11 punkter ikke har kunnet finde plads 
til omtale af den ledelsesopgave, det er, at sikre lærernes 
trivsel og indflydelse på eget arbejdsliv? I SF mener vi fak-
tisk, at det netop er en af nøglerne til en god folkeskole.

PERNILLE VIgSø 
BaggE 

UDDaNNELSES-
ORDføRER
SOcIaLIStISk 
fOLkEPaRtI

 

Folkeskolen i en reformtid

»
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Der skal tages lokale hensyn 
Skolen er et af de væsentlige fundamenter for det enkelte 
menneskes udvikling og muligheder. Og det gælder også for 
en kommunes udvikling. Det er attraktivt at bo og arbejde i 
en kommune, hvor skolerne er gode og tilgængelige.

Hvis der ikke er nogen skole, eller der er meget langt til 
skoler, er det som oftest ikke attraktivt for børnefamilier at 
bosætte sig. Derfor betyder det meget for kommunens ud-
vikling, hvordan skolestrukturen tilrettelægges. Hvis man  
ønsker sig levende, voksende landsbyer og kvarterer, skal det 
være en del af overvejelsen i forbindelse med skolestruktu-
ren. At man tager sådanne lokale hensyn ændrer ikke på for-
pligtelsen til at sikre en skole, der har mulighed for at løfte 
alle børns læringsbehov og skabe et fagligt udviklende ar-
bejdsmiljø for lærerne. 

Hvad det indebærer kan være mange forskellige ting, men 
der er ikke meget, der tyder på, at fjernledelse, cykellærere 
og skoler kun med de allermindste klasser er den bedste op-
skrift. Tværtimod. Det kræver synlig pædagogisk ledelse, 
faglige netværk, løbende efteruddannelse og samarbejde 
mellem skolerne. 

MaRgREtHE 
VEStagER 

UDDaNNELSES-
ORDføRER
DEt RaDIkaLE 
VENStRE

Let på det økonomiske pres 
Arbejdet med skoleledelse er blevet meget omfattende grun-
det de sidste års bureaukratisering fra statsligt hold. Jeg tror, 
at nogle af problemerne kan løses ved en styrket administra-
tiv ledelse. Lad nogle, der er uddannet til det, tage sig af 
dele af administrationen – enten lokalt på skolen eller i skole-
forvaltningen – og giv plads til, at skolelederen får tid og rum 
til den pædagogiske ledelse af skolen. Og revitaliser de tid-
ligere lærerråd!

Jeg hører ikke til de politikere, der kommer med færdig-
pakkede løsninger, og derfor er jeg overbevist om, at den  
enkelte skole og enkelte kommune er bedst til at finde sin 
egen form. 

Men der er én ting, alle politikere burde kunne indse og 
enes om, og det er behovet for en forbedret økonomi ude på 
skolerne. Det er selvfølgelig banalt at sige, at der skal flere 
penge til, men det er en helt essentiel pointe. Hvis der ikke 
kommer de fornødne midler, er alle pædagogiske visioner  
ligegyldige, for så kan de alligevel ikke realiseres.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal kæmpe 
om, hvorvidt man skal nedlægge skoler eller spare på efter-
uddannelse. Vi er nødt til at skabe rammer, hvor der er mu-
lighed for både at have mindre skoler og kunne efteruddanne 
lærerstaben. Statskassen bugner, og der er rigeligt råd.  

Jeg håber, at der kan skabes politisk flertal for et markant 
løft af folkeskolen. Enhedslisten har i Folketinget stillet for-
slag om, at der maximalt skal være 22 elever i klasserne – 
det vil i sig selv lette det økonomiske pres for skoleluknin- 
ger – og at der afsættes midler til minimum 35 timers efter-  
og videreuddannelse pr. lærer om året. Vi skal have rettet op 
på mange års økonomiske efterslæb, så der kan blive skabt 
nogle ordentlige vilkår for skoleledelse.

PERNILLE 
ROSENkRaNtz-
tHEIL 

UDDaNNELSES-
ORDføRER
ENHEDSLIStEN
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Det er med velberåd hu, at overskriften for artiklen hedder 
en lokal, ambitiøs og fælles folkeskole. For den rummer de 
overvejelser, man må gøre sig både som landspolitiker og  
lokalpolitiker, når spørgsmålet om skolestørrelse, sammen-
lægninger mv. bliver rejst. Der er nemlig ikke det rigtige svar 
på, om det er den store eller lille skole, der er bedst.

Kommunerne er meget forskellige både i geografi, by- og 
landmønstre, uddannelsestraditioner, social sammensætning 
af borgerne osv. Derfor er det så afgørende, at folkeskolen er 
lokalt forankret med kommunalbestyrelsen som det ansvar-
lige forum. Det er borgerne i kommunen, der har valgt kom-
munalbestyrelsen, og derfor skal kommunalbestyrelsen stå 
til ansvar overfor sine borgere – også i forhold til beslutninger 
om den fremtidige skolestruktur.

I nogle kommuner vil det være afgørende at bevare små 
skoler, fordi skolerne er med til at binde et lokalområde sam-
men med mange små byer. Hvis kommunalbestyrelsen træf-
fer denne beslutning, har den så det særlige ansvar at sikre, 
at børnene lærer lige så meget på en lille skole, og at læ-
rerne har de fornødne kvalifikationer og rammer i en lille  
lærergruppe til at løfte de fælles faglige mål, der er for folke-
skolen. 

Andre kommuner har valgt at bevare små skoler for de 
yngste klasser, hvorefter børnene fx efter 3. klasse flyttes 
hen til nogle af de større skoler i kommunen. Det er en god 
idé, men skal igen være en lokal beslutning. Små skoler med 
børn fra 0.-3. klasse kan også være en god idé i storbyerne, 
hvor der er ghettoskoler. Så kan man etablere en fuldt to-

sproget indskolings-skole, hvor lærerkollegiet er sammensat 
og efteruddannet til især at løfte børn med anden etnisk 
baggrund fagligt og sprogligt. Herefter fortsætter børnene – 
med et godt dansk sprog i bagagen – på de øvrige folkeskoler 
i byen.

I andre kommuner igen har man valgt at lukke små skoler 
for i stedet at kunne skabe endnu bedre folkeskoler færre 
steder med et stort lærerkollegium, der kan give hinanden 
fagligt sparring, med gode IT-faciliteter, spændende natur-
fagslaboratorier og et stimulerende undervisningsmiljø.

Fælles for de lokale beslutninger må være, at de er taget 
på baggrund af en åben dialog med forældre, lærere og 
skoleledere om de visioner, kommunen har om en lokalt til-
passet, men også ambitiøs folkeskole. Uanset hvor børnene 
går i folkeskole i den pågældende kommune.

Vores landspolitiske opgave er så at sikre, at de overord-
nede regler ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i at kunne 
gennemføre sin valgte skolepolitik. Derfor har S støttet æn-
dringen af privatskolelovgivningen, så det er blevet sværere 
for en lille gruppe forældre at oprette en protestskole i en 
nedlagt folkeskole – der med privatskolelovgivningen i hån-
den får finansieret 80 % af udgifterne. S ønsker også at give 
kommunerne lov til at vælge det frie skolevalg fra, hvis det 
ødelægger kommunens skolepolitik for at skabe mangfoldige 
frem for socialt opsplittede folkeskoler. Vores vision er at 
kombinere netop den lokale, den ambitiøse – og den fælles – 
folkeskole.

cHRIStINE 
aNtORINI 

UDDaNNELSES-
ORDføRER 
SOcIaLDEMO-
kRatIEt En lokal, ambitiøs og fælles folkeskole

»
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Kvaliteten skal sikres 
For mig er spørgsmålet om skolernes fremtid først og frem-
mest noget, der ligger ude i kommunerne. Hvilken løsnings-
model, der er den rigtige, er noget, der skal afgøres i det en-
kelte tilfælde, afhængigt af demografi m.m.

Det er vigtigt, at alle muligheder er til stede. Hvis en lille 
skole har en ledelse, der fungerer godt, så skal den have mu-
lighed for at køre videre. Men hvis f.eks. en lille skole har 
svært ved at skaffe liniefagslærere, så er der store fordele 
ved et samarbejde. 

Det er også vigtigt at sikre skolernes kvalitet, og at målene 
nås, men til det formål er der kommet nogle rigtigt gode 
værktøjer i løbet af de seneste år. Her tænkes bl.a. på natio-
nale test og kvalitetsrapporter. Lovgivningen, der skal sikre 
kvaliteten, er på plads, og det er kommunalbestyrelsernes 
ansvar at sikre, at der leves op til kravene. 

Der ligger dog også et stort ansvar hos den enkelte skoles 
ledelse. De fleste kommunalbestyrelser ser helst, at opga-
verne løses på skoleniveau. For i en kommune, og i særde-
leshed i de nye storkommuner, kan der være stor forskel fra 
en skole til en anden, og derfor er skoleledelsen bedst egnet 
til at have fingeren på pulsen. 

Jeg vil til slut understrege, at det er vigtigt, at kommu-
nerne har frihed til at gøre det, de finder bedst i den enkelte 
situation.  

cHaRLOttE  
DyREMOSE 

UDDaNNELSES-
ORDføRER
DEt kONSER-
VatIVE fOLkE-
PaRtI

Fokus på nærhed og faglighed 
I Dansk Folkeparti mener vi, at kommunalreformen er en 
kærkommen lejlighed for kommunerne til at forbedre og op-
stramme skolepolitikken. Resultaterne har på flere områder 
ikke været tilfredsstillende nok, og hvis folkeskolen også i 
fremtiden skal bevares på kommunale hænder, så skal borg-
mestre og kommunalbestyrelser til at bevise deres vilje til at 
forbedre elevernes færdigheder og kundskaber. I forbindelse 
med kommunalreformen vil det derfor være oplagt at gøre 
status over skolepolitikken og videreføre det, der fungerer, og 
udskifte det dårlige med nytænkning.

Dansk Folkeparti ser gerne, at kommunerne udnytter de 
fordele, som kommunalreformen giver til at sikre fagligheden 
og skoleudbuddet bredt i kommunen. Om der skal være præ-
cis det samme antal skoler i fremtiden, er vanskeligt at vur-
dere – det må blandt andet komme an på den lokale vurde-
ring i hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse mener Dansk 
Folkeparti, at kommunerne har en forpligtelse til at varetage 
også yderområdernes uddannelsesbehov på grundskoleni-
veau. Derfor bør eventuelle stordriftsfordele altid vejes op 
mod hensynet til det nære samt lokalbefolkningens forvent-
ninger. 

I fremtiden vil vi formentlig se flere effektiviseringer, hvor 
små skoler bliver nedlagt for at genopstå som afdelinger un-
der en fælles ledelse for et afgrænset, geografisk område. 
Det kan i vores vurdering være en effektiv måde at fastholde 
grundskoletilbud i yderområderne, samtidig med en effektivi-
sering. I en sådan situation er det dog afgørende, at foræl-
dreindflydelsen bevares, også for de mindre skoler. 

Overordnet set har Dansk Folkeparti ingen ambitioner om 
at lukke lokale skoler. Men hvis effektiviseringer kan gå hånd 
i hånd med lokal tilstedeværelse i en ny skolestruktur, så ser 
vi gerne på mulighederne. Vi ser desuden gerne, at kommu-
nerne benytter reformen til at tænke nyt, investere i nye un-
dervisningsmaterialer, computere, efteruddannelse og gene-
relt højne det faglige niveau i folkeskolen. Derfor skal de to 
hensyn, nærhed og faglighed, afvejes mod hinanden. 

MaRtIN 
HENRIkSEN 
 
UDDaNNELSES-
ORDføRER
DaNSk fOLkE-
PaRtI

  

skolen 
efter 

kommunal-
reformen



Skoleledelse • april 2007 • 1�

Kommunalreformen er alene gennemført for at styrke den 
kommunale service overfor borgerne. Derfor skal de større 
og stærkere kommuner også skabe en endnu bedre folke-
skole. Folkeskolen fungerer allerede i dag rigtigt godt mange 
steder, men der er også udfordringer, som kommunerne bør 
tage op. Der er meget stor forskel på de enkelte skoler selv 
inden for de gamle kommunergrænser.

Standarden skal hæves. Der må ikke fortsat være “sorte 
får” imellem. Der påhviler kommunerne et stort ansvar i for-
hold til vores børn, unge og deres forældre. Derfor har vi da 
også i de seneste ændringer af folkeskoleloven præciseret 
dette ansvar. De større og stærkere kommuner har nogle 
redskaber, som de gamle kommuner ikke har kunnet skabe 
sig. F.eks. kan de større kommuner lettere målrette ressour-
cer på “teams”, som kan bistå de enkelte skoler i løsning af 
problemstillinger, f.eks. ved en stor andel tosprogede eller 
andet, og der er også bedre mulighed for at tiltrække lærer-
kræfter til alle fag. Der er ikke entydig forskning, som peger 
på, om den ene skolestruktur er at foretrække frem for den 
anden, men generelt kan man hævde, at strukturen skal til-
passes lokale forhold.

Det er for os i Venstre tvivlsomt, om det er formålstjenligt 
at flytte små børn over alt for lange afstande, men omvendt 
kræver meget små skoler, at kommunen er opmærksom på, 
at der også her skal være tilstrækkelig dækning af velkvalifi-
cerede lærere, som helst skal undervise i deres linjefag. Det 
kan nogle steder være en fordel at indføre fælles ledelse 
mellem flere skoler, hvilket igen er en lokal vurdering, men 
for Venstre er det vigtigt, at forældrene fortsat kan øve ind-
flydelse på deres “lokale skole”, og ikke al kompetence flyttes 
over til en fælles skolebestyrelse, som placeres i kommu-
nens “hovedstad”. Vi har en folkeskole, som har hårdt brug 
for forældrenes og lokalsamfundets engagement, og derfor 

håber vi i Venstre, at kommunalbestyrelserne vil medtage 
det i deres overvejelser.

Det er en væsentlig debat, som Skoleledelse har lagt op 
til, for måske er det nødvendigt at tage en mere overordnet 
diskussion om, hvilken rolle den lille landsbyskole skal spille. 
Hensynet til barnets hurtige transport hertil er åbenlys, men 
hvor stærkt må hensynet til, at man ikke må lægge lands-
byer øde, vægtes i forhold til barnets mulighed for den mak-
simale læring. Hvor tungt må hensynet til, at “småt er godt”, 
vægte i forhold til, at de samlede ressourcer afsat til folke-
skolen udnyttes optimalt i hver enkelt kommune? Der er 
næppe nogen entydige svar, hvorfor vi i Venstre finder, at det 
er vigtigt, at netop denne debat pågår forud for kommunale 
beslutninger om væsentlige ændringer af skolestrukturen.

Folkeskolen står overfor store udfordringer, og det gør der-
med også lederne af vores skoler. F.eks. vil lærermangel 
særligt inden for visse fag kunne fremtvinge uønskede struk-
turændringer. Vi har med det netop indgåede forlig om pro-
fessionshøjskoler sikret større og stærkere uddannelsesste-
der med forpligtelse på uddannelsesdækning, men hvordan 
kan skolerne og kommunerne medvirke til, at det fortsat er 
attraktivt at uddanne sig til at arbejde som lærer i en tid, 
hvor arbejdskraftmanglen presser sig på.

I Venstre foretrækker vi den decentrale folkeskole. Den er 
en kernefaktor i det danske samfund, men det betyder også, 
at man lokalt er nødt til at tage stilling til også ubekvemme 
spørgsmål og tage ansvaret for skolens udvikling fuldt og 
helt på sig. Derfor ønsker Venstre ikke at træffe nationale 
beslutninger om skolestruktur, men deltager fortsat meget 
gerne i drøftelser om, hvordan den bedste skole kan udvikle 
sig i samarbejde med kommunerne, lederne og lærerne. .

tINa 
NEDERgaaRD 

SkOLEPOLItISk 
ORDføRER
VENStERE

Stærkere kommuner – styrkede skoler
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Ledelse af 
videnarbejdere

Offentlig ledelse er et område, der er 
under stigende udvikling. KL arbejder 
derfor målrettet med ledelse på alle ni-
veauer i kommunerne. Den offentlige 
ledelsesopgave i vores moderne vel-
færdssamfund er uhyre kompleks. Of-
fentlige ledere skal kunne forene politik 
og faglighed, kunne agere i fuld åben-
hed og have et stærkt fokus på demo-
kratiske værdier. 

Offentlige ledere ved, at mange øjne 
hviler på deres resultater – brugere, 
medarbejdere, borgere, politikere, me-
dier – alle stiller krav. Det er en yder-
ligere udfordring for offentlige ledere, 
at resultaterne skal ledes frem med be-
grænsede ressourcer. Det er også skole-
ledernes verden.

Derfor er det glædeligt, at skole-
lederne selv tager fat på udfordrin-
gerne. Kodeks for god skoleledelse er 
et spændende og godt materiale, som 
jeg er sikker på vil give anledning til 
dialog og refleksion på skolerne. Jeg vil 
opfordre til, at temaerne i kodekset bli-
ver diskuteret og udviklet blandt alle 
kommunens institutionsledere. Jeg kan 
i denne forbindelse sige, at KL er i gang 
med at udvikle et kodeks for god insti-
tutionsledelse sammen med KTO.

Skolelederne er en del af den sam-
lede kommunale ledelse, der skal sam-
arbejde og bidrage med at nå de politi-
ske mål. De kommunale ledere har den 
store opgave sammen med medarbej-
derne at udvikle skoler og institutioner i 
den retning, som politikerne vedtager, 
samfundet skal gå i.

Derfor er folkeskolen i et vidensam-

fund en helt afgørende grundsten. KL 
lytter, når der udtrykkes mistillid til 
kommunernes evne til at skabe bedre 
faglige resultater i skolen. Det er derfor 
afgørende, at ledelsen bliver endnu 
mere målrettet og synlig. At den byg-
ger på legitimitet, tillid og anerken-
delse. 

Faglige færdigheder plus plus
KL ved, at der hver dag knokles i kom-
muner og på skoler. Det handler såle-
des ikke om mere arbejde. Det handler 
om, hvordan vi sammen skaber bedre 
resultater. Ved hjælp af dialog og fæl-
les forståelse af mål, resultater og op-
gaver.

Ved hjælp af systematik, vidende-
ling, bedre arbejdsgange – og ved at er-
klære unødigt bureaukrati som fjende 
af resultater og arbejdsglæde. Og det 
handler ikke mindst om at vise tillid til 
lederens evne til at lede og tillid til læ-
rerens evne til at formidle og under-
vise.

Jeg mener, at det er rigtigt, at der er 
et behov for at øge elevernes udbytte 
af undervisningen. Vi ved alle, at der er 
et stigende krav til det fremtidige ud-
dannelsesniveau. Derfor må det ikke 
finde sted, at op mod 20 pct. af de 
unge forlader folkeskolen uden de nød-
vendige kvalifikationer og lyst til at 
kunne gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Det lægger op til selvransagelse 
i folkeskolen. Vi skal styrke det faglige 
niveau, så alle kan komme videre. Men 
også her må vi stoppe op og tænke os 
om.

Henrik Larsen (R) er formand KL’s Børne- 
og Kulturudvalg.
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Offentlig ledelse  
er en krævende 
opgave, og det er 
det ikke mindst  
i folkeskolen, 
påpeger formanden 
for KL’s Børne- og 
Kulturudvalg 

Af Henrik Larsen • Foto KL
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Vi må ikke fokusere for snævert på de faglige færdigheder. 
Det helt nødvendige udgangspunkt er at kunne læse, regne, 
tale engelsk, kunne anvende it og kunne begå sig socialt. 
Det er fundamentale kompetencer, som alle elever skal 
have, når de forlader folkeskolen. Men vi ved jo godt, at det 
ikke er gjort med det. Kompetencer som kreativitet, innova-
tions- og problemløsningsevne er mindst lige så vigtige, når 
de unge skal kunne klare sig personligt og fagligt i uddannel-
ses- og arbejdslivet. 

Selv om danske elever klarer sig godt inden for de såkaldte 
bløde kompetencer, så kan vi forbedre os. Det kræver meget 
af ledelsen at lede disse færdigheder frem i skolen. Ikke 
mindst i en tid, hvor fokus på de nationale test har en ten-
dens til at stjæle billedet fra evaluering af bredere kund-
skabs- og kompetenceområder. 

Lærere, elever og ledere
Visionen for folkeskolen er, at eleverne udvikler sig til me-
ningsfuldt at kunne leve og arbejde i vidensamfundet. Lede-
ren må stille krav om og sætte rammer for, at skolens under-
visning og arbejdsformer støtter denne vision. Holddannelse 
på tværs af klasser og årgange, temauger, projektorienteret 
arbejde og gruppearbejde er eksempler på organisering af en 
undervisning, der fremmer elevernes kreativitet, innovations- 
og problemløsningsevne.

I KL anskuer vi i stadig højere grad lærere og elever som 
videnarbejdere og folkeskolen som en videnintensiv arbejds-
plads. En arbejdsplads, der inviterer til engagement, nysger-
righed, udfordringer og anerkendelse – for både voksne og 
børn. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at skabe disse mil-
jøer. Sammen med medarbejderne, børnene og forældrene. 
Derfor skal folkeskolen have en ledelse, der prioriterer ret-
ning, kommunikation, åbenhed og samarbejde.

Det er ikke nok, at skolens leder kan prioritere og træffe 
beslutninger. Det er også nødvendigt, at medarbejderne kan. 
Lærere og pædagoger må være i stand til at træffe og be-
grunde de mange valg og beslutninger, de må foretage hver 
eneste dag i deres arbejde med børnene og børnenes for-
ældre. Hvordan kan en moderne skole ellers møde forskellig-
heden og kompleksiteten på en professionel måde?

Ledelsen har derfor en vigtig opgave med at sprede ledel-
seskapacitet blandt skolens medarbejdere. Det er vigtigt, at 
lærerne inden for skolens mål og vedtagne rammer får rum 

til at foretage de nødvendige skøn og prioriteringer, når det 
gælder organisering, evaluering og gennemførelse af under-
visningen.

For at sprede ledelseskapacitet skal der være en tydelig 
dialogstruktur på skolen mellem ledere og lærere. Lederen 
skal samtale med lærere og pædagoger om resultaterne af 
børnenes udbytte af undervisningen, og lederen skal følge op 
på resultaterne, hvis de ikke lever op til forventningerne. Le-
deren skal også sætte de nødvendige rammer for dialogen 
om forståelsen af de udfordringer og tendenser i samfundet, 
som er pejlemærker for skolens undervisning.

Værdsæt skolen 
Det er mit håb, at Folketinget nu giver kommuner og skoler 
tid og rum til at iværksætte de mange ændringer af folke-
skoleloven. Den negative omtale af folkeskolen, vi har været 
vidne til gennem længere tid, må høre op. I stedet skal vi 
tale folkeskolen op. 

Folkeskolen er en prestigefyldt institution, hvor lærerne an-
erkendes for deres dygtige og solide arbejde med at under-
vise og udvikle vores børn og unge. Folkeskolen er et fælles 
anliggende. Danmark er dybt afhængig af sin folkeskole, og 
vi bærer alle hver vores del af ansvaret. .

Det handler om, 
hvordan vi sammen 
skaber bedre 
resultater. Ved hjælp 
af dialog og fælles 
forståelse af mål, 
resultater og opgaver

„

didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel kultur * 

didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antro-

pologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi * pædagogisk 

sociologi *  didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel 

kultur * didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk 

antropologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi * pædago-

gisk sociologi * Lifelong Learning * didaktik dansk * didaktik matem-

atik * didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * generel 

pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi * pædago-

gisk psykologi * pædagogisk sociologi *  didaktik dansk * didaktik 

matematik * didaktik materiel kultur * didaktik musikpædagogik * 

generel pædagogik * pædagogisk antropologi * pædagogisk filosofi 

* pædagogisk psykologi * pædagogisk sociologi * Lifelong Learning 

* didaktik dansk * didaktik matematik * didaktik materiel kultur * 

didaktik musikpædagogik * generel pædagogik * pædagogisk antro-

pologi * pædagogisk filosofi * pædagogisk psykologi * pædagogisk 

DPU udbyder i efteråret 2007 kandidatuddannelser i generel 
pædagogik, pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi, 
pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, Lifelong Learn-
ing og i didaktik inden for dansk, matematik, materiel kultur 
og musikpædagogik. 

Der er informationsmøder i Århus den 17. april og i Køben-
havn den 19. april. 

Læs mere på www.dpu.dk/kandidat

Kandidat-
uddannelser

2007  
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Vejet på en 
guldvægt
De centrale OK’08-forhandlinger står for døren, og SFR er ved at gøre sine 
forberedelser til at få lagt skoleledernes lod i skålen 

Af Michael Diepeveen • Fotos Scanpix

År 2007 er stadig ungt. Alligevel rettes 
blikket allerede nu mod forhandlingerne 
af de nye centrale overenskomster, der 
skal være på plads foråret 2008. Det er 
en proces, der skal gøres ordentligt, og 
SFR vil gøre alt for at sikre, at de tungt-
vejende grunde, der er for, at skoleleder-
nes løn- og arbejdsvilkår skal forbedres, 
er med indover.

Som følge af delegeringen af aftale- 
og forhandlingsretten fra LC til Leder-
foreningen forhandler skolelederne selv 
sine egne vilkår. Danmarks Skoleleder-
forening er via SFR-samarbejdet ind-
draget på lige fod i de lokale lønfor-
handlinger, der er stablet på benene, 
men nu også i de centralt forestående 
OK’08 forhandlinger. Det betyder, at de 
to foreninger fælles vurderer de krav, 
der skal fremsættes, og at de er sam-
men om tilrettelæggelsen af og opfølg-
ningen på forhandlingerne. 

Før OK’08-forhandlingerne er over-
stået, er der endda begrundet håb om, 
at aftale- og forhandlingsretten ligger i 
den fælles skolelederforening Skole-
lederne, der efter planen dannes pr.  
1/1-08. I den forbindelse står det også 
klart, at samles skolelederne og taler 
med én stemme igen, kan gruppens 
løn- og ansættelseskrav fremføres med 
øget vægt.

En arbejdsgruppe bestående af poli-
tikere og sekretariatsansatte fra de to 
foreninger koordinerer i første omgang 
de kommentarer der er kommet fra  
bl.a. de nyligt afholdte fælles SFR-løn-
møder, hvor skolelederrepræsentanter 
fra begge foreninger fra ca. 80 af de 98 
nye kommuner drøftede løntekniske 
emner og forhandlingsstrategi. 

På baggrund af beregninger og en 

foreløbig opstilling af temaer formule-
res et oplæg, som SFR henover foråret 
vil udsende til medlemsdebat om, hvad 
skoleledernes krav til OK 08 skal være. 
Da skoleledernes overenskomstkrav 
skal koordineres med de andre leder-
grupper i LC’s krav og være indsendt til 
LC senest 1. september, betyder det, at 
der i løbet af sommeren skal finde en – 
også strategisk – udvælgelse og mere 
endelig prioritering af kravene sted.

Sikring af reallønnen
Forenklet sagt kan varetagelsen af 
skoleledernes interesser ved OK’08 re-
duceres til spørgsmålet: Hvordan skaf-
fer SFR vores medlemmer en bedre løn 
og et bedre skolelederliv? Det er da 
også, når man skal komme med sva-
rene, at det bliver vanskeligt. Der er 
mange gode svar på det spørgsmål, og 
det forventes, at SFR selv prioriterer 
hvilke svar, der er bedre end andre. Vi 
skal også begrunde svarene og sætte 
kroner på. For der vil på et tidspunkt 
blive spurgt til, hvad det kooooster…

Optakten til OK’08 og det senere for-
handlingsforløb er komplekst. Alle op-
stiller og lægger deres krav på vægt-
skålen, hvoraf nogle bliver vejet og 
fundet for let, mens andre er værd at 
slås for til den bitre ende. Det handler 
derfor om at kunne tage og give, men 
også om at være kreativ og argumen-
tere over for især hovedarbejdsgiver-
organisationen KL, men også blandt de 
arbejdstagere, vi forhandler sammen 
med. 

For det er ikke alene vores 4500 
skoleledere, men ca. 65.000 lærere og i 
alt 550.000 ansatte på det kommunale/ 
regionale område, der skal have ny 

overenskomst. Dertil kommer det 
statslige område, hvor SFR også har 
nogle skoleledermedlemmer.

Et sikkert overordnet tema ved denne 
overenskomstforhandling er: Løn. Det 
tema er nemlig altid med, så mere 
præcist handler det om den ramme, 
lønnen skal stige inden for perioden. På 
KTO’s repræsentantskabsmøde før jul 
blev der sagt ’pæne lønstigninger’ med 
henvisning til, at det offentlige arbejds-
marked ikke må sakke lønmæssigt 
bagud i forhold til det private. Under-
forstået, at sygeplejersker, lærere m.fl. 
og deres ledere også skal have del i 
væksten i dansk økonomi. 

Der har også været talt en del om, 
hvordan topledere i erhvervslivet har 
fået bonus og forgyldte tillæg. Det på-
virker forventningerne. På den anden 
side har den generelle lønudvikling på 
det private område de senere år gen-
nemsnitligt ikke været særligt voldsom 
for chefer og ledere på mellemniveau. 
Så lønmæssigt er det snarere forvent-
ningerne til udviklingen de kommende 
år, der præger vurderingen af hvilket 
lønløft, der vil føles rimeligt ved OK’08.

For nylig er forhandlingerne på Indu-
striens område endt med en treårig 
overenskomst for ca. 240.000 lønmod-
tagere. Nu bliver selve lønningerne for-
handlet ude på virksomhederne, så 
først når de forløb er overstået, ved 
man noget om de reelle lønstigninger. 
Man kan dog bemærke, at forliget kom 
relativt hurtigt i stand og var – også 
lønmæssigt – moderat, i hvert fald når 
man kigger på stigningen (på ca. 3% pr. 
år) i mindstelønnen, der blev forhandlet 
centralt. I skrivende stund er der også 
indgået forlig på transportområdet, 
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hvor der er forhandlet lønstigninger 
igennem på gennemsnitligt 4%, hvilket 
i hvert fald arbejdsgiverne finder dyrt.

 I KTO er der for nylig udarbejdet  
et oplæg om forhandlingstemaer ved 
OK’08. Det er ment som inspiration til 
medlemsorganisationernes forbere-
delse til forhandlingerne og har fokus 
på temaer af tværgående karakter.  
Oplægget ligger på www.kto.dk.

Her rejses spørgsmålet, om organisa-
tionerne skal gå efter egentlige lønstig-
ninger eller blot en sikring af reallønnen 
mod udhuling og inflation.Udviklingen 
afhænger af arbejdsmarkedet i øvrigt. 
Udvises der mådehold i det private, ser 
vi det måske også i det offentlige. Et 
større efterslæb kan der-imod ikke to-
lereres. Derfor kan det være vigtigt 
fortsat at have reguleringsordningen, 
der sikrer offentligt ansatte mod at 
tabe terræn til det tit lønførende pri-
vate område. 

Af andre generelle temaer i KTO-op-
lægget er nævnt seniorordninger (læs: 
fastholdelse på arbejdsmarkedet), triv-
sel, ligestilling og medbestemmelse/
TR-systemet. Herudover peges der på 
behovet for bedre efter/videreuddan-
nelsesmuligheder, og så spørges der 
(se boxen s. 25) om der er behov for at 
rejse særlige, tværgående krav på le-
derområdet? 

I hvert fald vil SFR analysere skole-
ledernes behov for forbedringer af deres 
løn- og arbejdsvilkår. Dernæst vil SFR i 
dialog med foreningernes tillidsvalgte og 
medlemmerne formulere, hvad skole-
lederne mere præcist ønsker sig. Sidst 
lægger SFR en strategi for, hvordan vi 

opnår det. Og den strategi er vigtig, da 
de sidste etaper af OK-forløbet ofte går 
med at snævre kravene ind. 

Eksempler til diskussion
Ud over formuleringen af de overord-
nede KTO-krav, skal SFR forholde sig  
til de specifikke LC-krav, hvori også de 
helt særlige krav for skoleledere indgår. 
Krav, der frem for alt baserer sig på den 
holdning, at SFR’s medlemmers løn 
skal afspejle det ansvar og de krav, der 
stilles til skoleledere.

Skoleledelse er en profession i mar-
kant udvikling, og den stadige foran-
dringsproces stiller hele tiden nye krav 
til ledernes kompetencer. Udviklingen 
er gået fra styring på regler over 90’er-
nes mål- og rammestyring til styring i 
dag på basis af kommunikation, frem-
synethed, strategi og værdier. Og når 
man siger styring, siger man også 
ledelse – skoleledelse.

Skoleledere skal være i stand til at 
lede og samarbejde om komplekse op-
gaver i nye, ændrede strukturer. Løn-
sums- og kontraktstyring, fælles le-
delse, regionsledelse, distriktsansvar 
og ledelse af personalegrupper med 
forskellige opgaver og kulturer er ek-
sempler herpå. Søger man en sam-
menfattende beskrivelse af udfordrin-
gerne, kan man (gen)læse SFR-ud- 
spillet ”Kodeks for god skoleledelse”, 
der tegner et billede af det ledelses-
mæssige ansvar i skolen i dag. 

Dette gør det aktuelt at stille krav 
om en aflønning, der passer til de nye 
opgaver. Overordnet kan man sige, at 
kompleksiteten i skoleledernes arbejde 

i højere grad skal afspejles i deres løn. 
Lønnen skal have et niveau, så den kan 
tiltrække og fastholde kvalificerede 
skoleledere. Ja, lønnen skal signalere, 
at der er tale om et lederjob. 

Både nuværende og kommende  
lederes lønindplacering skal derfor ved 
dette OK-forløb revurderes og gen-
nemgå en udvikling, der svarer til 
opgaveløsningen. Mere konkret, men 
her fuldstændigt uprioriteret, kunne det 
være en overvejelse værd om: 

•   Grundlønsindplaceringen på skole-
ledernes/LC’s område skal hæves  
generelt?

•   Reallønnen som minimum skal  
sikres i en kendt lønudvikling?

•   Skoleledere skal være væsentlig  
højere lønnet end det personale, de 
skal lede?

•   Mere i løn til ledere, der varetager 
fælles ledelse, regionsledelse, cen-
terledelse og distriktsledelse? 

•   Aftalestyring, kontraktstyring og løn-
sumsstyring udløser funktionsløn?

•   Skal-tillæg for diplomuddannelse  
eller tilsvarende videreuddannelse?

•   Særlig fastholdelse/aflastning for  
ældre skoleledere (seniorordning)?

•   Ledere, der underviser, sidestilles 
som minimum med lærere – rent  
arbejdstidsmæssigt?

•   Minimumsledelsestiden hæves fra 
den nuværende 1/3 af arbejdstiden?

•   Når ny skoleleder ansættes, tildeles 
der i en periode skolens ledelse eks-
tra ressource?

•   Værdien af pensionerne skal følge 
den reelle lønudvikling?



ktO om lederområdet 
Er der brug for tværgående krav inden for lederområdet? 

I forhold til lederområdet har der ved de seneste over-
enskomstforhandlinger været stigende fokus på særlige til-
tag i relation til ledere og chefer. Det har der været på så-
vel organisationsniveau som på KTO-niveau. 

På organisationsniveau er der indgået lønaftaler (chef-
lønaftalen), der fastlægger lønnen for visse ledere og che-
fer, samt aftaler om kontraktansættelse, der danner ram-
men for konkrete forhandlinger om løn- og andre ansæt- 
 telsesvilkår for visse leder- og chefstillinger. 

På KTO-niveau er der en rammeaftale om åremålsan-
sættelse, der hovedsagelig retter sig mod chefer. Ved de 
seneste overenskomstforhandlinger er mulighederne for 
åremålsansættelse blevet udvidet og pensionsbestemmel-
serne forbedret. 

Herudover har KTO’s involvering i lederområdet primært 
været et personalepolitisk fokus. Blandt andet kan nævnes 
Væksthus for Ledelse, der er etableret i et samarbejde  

mellem KL, Danske Regioner og KTO med det formål at 
udvikle og eksponere offentlig ledelse.  

Hvorvidt der i forhold til ledere og chefer er yderligere 
særlige problemstillinger er et åbent spørgsmål, men det 
kan konstateres, at der visse steder – især i staten – arbej-
des meget med særlige lønaftaler for chefer, der er knyttet 
op på opfyldelse af resultater og mål. Ligestillingsperspek-
tivet kunne ses i lyset af, at forholdsmæssigt få kvinder 
ansættes som chefer i kommuner og regioner. 

Det kan derfor overvejes, om der skal stilles tværgående 
krav ved OK-08 for chefer og ledere inden for det persona-
lepolitiske område generelt, herunder væksthus for ledel-
se, eller inden for mere specifikke emneområder som fx 
seniorpolitik, ligestilling, resultatløn og trivsel. 

Kilde: KTO-idéoplæg om forhandlingstemaer ved OK-08,  
marts 2007. Se også www.kto.dk og www.ledelsesweb.dk

    

•   Nye stillingskategorier skal skrives 
ind i overenskomsten?

•   Klassificeringsaftalen for små skoler 
ændres, så det er antallet af med-
arbejdere og ikke lærere, der er afgø-
rende?

Man kan forestille sig andre temaer, fx 
løntillæg for lokale lederrepræsentanter 
a la medarbejdernes TR-ordninger, at 
der aftales kommunal initiativpligt til 
opfølgning i forhold til ledernes psyki-
ske arbejdsmiljø, en forbedret merar-
bejdsaftale for skoleledere tværgående 
via KTO eller ved særskilt aftale etc. 
Tænk selv videre…

For SFR er det først og fremmest 
medlemmernes ønsker og tilbagemel-
dinger, når man lokalt diskuterer det 
nævnte kommende oplæg til kravsop-
stilling, der er udslagsgivende for, hvad 
skolelederne vil satse på ved denne 
overenskomstrunde.

SFR må også tage de realistiske  
briller på. For selv om alle krav synes 
rimelige, skal de gennemarbejdes og 
prisberegnes. Der vil komme mange 
forskellige lodder i skålen, og andre 
gruppers aftaler, som fx lærernes ar-
bejdstid, kan berøre skoleledernes  
arbejdsvilkår, ligesom ikke-omkost-
ningskrævende krav omregnes i en 
slags overenskomstvaluta, der berører 

prioriterings- og styrkeforholdet, de del-
tagende organisationer imellem.   

Specielt om Lokalløn
Ved O’05 gik skoleledere og lærere  
hver deres vej med hensyn til Lokalløn. 
Hvor lærerne i praksis valgte Lokalløn-
nen fra, fortsatte skoleledere på Lokal-
løn med 2,5 % (2 x 1,25 % i 2006 og 
2007) af lønsummen – med udmønt-
ningsgaranti. 

Kommunerne skal dermed anvende 
den forholdsmæssige andel af den cen-
tralt afsatte sum til lokal løn til de 
grupper, der er omfattet af garantierne. 
Den lokale forhandlingsberettigede or-
ganisation kan anmode kommunen om 
at fremlægge en opgørelse for den re-
levante gruppe – med oplysninger om, 
hvilke beløb medarbejdere, der har fået 
del i midlerne, har opnået. 

Med lærernes fravalg af Lokalløn er 
det skolelederne selv, der forhandler 
deres egen løn med de kommunale ar-
bejdsgivere. Og vores erfaringer med 
lokalløn har hidtil været gode, idet sko-
lelederne har fået en pæn andel af de 
udloddede midler. Spørgsmålet ved 
OK’08 er derfor, om lokallønnen har 
fremtiden for sig – og i givet fald, hvor 
stor en andel, der skal sættes af hertil. 
Den samme, mere eller mindre?

På den ene side har der næppe før 

været så bredt et emne- og opgavefelt, 
der nærmest er som skabt til Lokalløn: 
Kommunesammenlægningen og heraf 
afledte opgaver, etableringen af fælles 
ledelse/områdeledelse, kvalitets-, mål- 
og evalueringsplaner mv. Der er rige 
muligheder for forhandlinger om funk-
tions-, kvalifikations og resultatløn. 
Samtidig kan man forestille sig, at KL 
fortsat vil belønne de grupper, der øn-
sker en udbygning af den lokale løn. 

På den anden side er det et stort  
arbejde at sikre varetagelsen af skole-
ledernes lokale løn- og arbejdsvilkår til-
fredsstillende. Der er kommuner, der 
ikke vil noget som helst. Andre steder 
bruger man ikke pengene efter hensig-
ten. Der går ressourcer og tid med at 
forberede og understøtte forhandlin-
gerne, hvilket skal svare til det udbytte, 
der kommer ud af det.

Alligevel er det lykkedes på kort tid – 
og især efter SFR-samarbejdet er gået 
i gang – at få stablet et effektivt for-
handlingsberedskab på benene. Et skub 
i den rigtige retning var afholdelsen af 
de otte regionale lønmøder. Møderne 
tydede klart på, at skolelederne frem-
over, og ikke mindst i lønforhandlin-
gerne, vil være synlige på det nye kom-
munale Danmarkskort. .

Skoleledelse • april 2007 • ��



�� • Skoleledelse • april 2007

Bolden op i kurven
Voldum Skole er fremhævet i medierne for sine elevplaner, men der har 
skullet held og talent til for at komme så langt, at et upopulært politisk 
indgreb kan tages i strakt arm

Af Jan Kaare • Foto Lars Holm

Spørger man til holdningen til elevpla-
ner på et tilfældigt lærerværelse, er der 
stor sandsynlighed for, at der breder sig 
trætte miner omkring bordene. I skri-
vende stund er der ligefrem lærere, der 
nægter at arbejde med planerne. Men 
der findes undtagelser, og en af dem  
er Voldum Skole mellem Århus og 
Randers. Her lyser entusiasmen nær-
mest ud af tillidsrepræsentant Morten 
Fjord.

”Ledelsen har sat processen i gang, 
og vi har været medskabende. Derfor 
er udviklingen nærmest sket nedefra, 
og vi har ikke følt, at noget er trukket 
ned over hovedet på os”, siger han.

Indrømmet. Skolens ledelse har væ-
ret heldig, fordi man allerede var godt i 
gang med elevplanerne, da undervis-
ningsminister Bertel Haarder begyndte 
at tænke på at gøre dem obligatoriske, 
og som det hedder i sportskredse: ”Hvis 
man øver meget, er det oftere, at også 
de bolde, der rammer kanten, falder 
ned på den rigtige side”.

Øvelse gør mester
Skoleleder Svend Bergland og vice-
skoleinspektør Hanne Damsgaard lig-
ner måske ikke ligefrem basketstjerner, 
når de går rundt i skolens toetagers 
gulstensbygninger, men de har øvet  
sig meget.

”Vi har været gennem en længere 
proces. I slutningen af 1990’erne blev  
vi inspireret af nogle af de ting, der 
skete i Norge med hensyn til deres nye 
læreplan, L97. Det fik os i gang med at 
arbejde med et kompetencekoncept, 
der gik ud på, at vi skulle udvikle ele-
vernes kundskabskompetencer, sociale 
kompetencer og det, vi kalder metode-
kompetencer”, fortæller Svend Berg-
land.

Kompetencerne blev brugt til at ud-
vikle – og tematisk og tværfagligt at 
opbygge et undervisningskoncept. Her-
efter opstod der i relation til undervis- 
ningsdifferentiering et stort behov for 
at vide, på hvilket niveau de enkelte 
elever befandt sig. 

”Derfor lå det snublende nært at  
begynde at udvikle elevsamtalerne og 
skole/hjem-samtalerne på basis af en 
aktuel vurdering af børnene”, siger  
skolelederen.

Siden udviklede arbejdet med elev-
planerne sig lige så stille gennem det 
faglige og pædagogiske samarbejde 
med skolens personale. Det var derfor 
helt naturligt, at man for et par år siden 
tog springet og besluttede at lave en 
individuel udviklingsplan for hver elev.  
I dag er elevplanerne en central og 
uundværlig del af samarbejdet med 
forældrene.

”Vi er smadderglade for planerne, 
som er et meget væsentligt og brug-
bart redskab. Hvis der er et lærerskift, 
eller en lærer kommer tilbage fra bar-
sel, kan han eller hun gå ind og læse 
om de mål og aftaler, der er lavet for 
hvert enkelt barn”.

Det står i mappen eller planen, hvad 
der er aftalt med den enkelte elev og 
vedkommendes forældre. Derfor ved 

På samme hold, hvad angår elevplaner. Svend Bergland og Hanne Damsgaard samarbejder tæt og lægger stor vægt på at spille  
sammen med medarbejdere, forældre og elever.
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alle, hvad de har at rette sig efter.
”Eksempelvis har vi ikke problemer 

med at huske aftaler om forældrenes 
involvering i barnets læring. Vi kan jo 
bare slå op i elevplanen. Det giver rene 
linjer i skole/hjem-samarbejdet”, siger 
Svend Bergland. 

Audi eller Fiat
Et spadestik under heldet med elevpla-
nerne ligger der vilje til at satse på kva-
litet i undervisningen. Hvis man gerne 
vil have, at lærerne yder deres bedste 
for at skabe forudsætninger for god læ-
ring, må man tage udgangspunkt i, at 
kvalitet koster. 

”En Audi koster nu engang mere end 
en Fiat”, siger Svend Bergland og fort-
sætter:  ”Jeg blev for nylig ringet op af 
en af chefforhandlerne i KL, fordi han 
gerne ville vide, hvad vi afsatte af tid til 
elevplaner. Han var himmelfalden over, 
at vi brugte 1,88 time pr elev pr. år til 
deling mellem lærerne i de enkelte 
teams. Vi har fra starten valgt at bruge 
de nødvendige ressourcer og give læ-
rerne de timer, som de har brug for”.

Den enkelte lærer har mellem 25 og 
30 timer til at udvikle konceptet med 
elevplaner og til at beskrive det. På sigt 
er der ifølge Svend Bergland måske 
kun brug for en halv snes timer.

”Hvis skolen ikke vil bruge ressourcer 
i det omfang, som vi har gjort det, kan 
ledelsen ikke forvente at få brugbare 
elevplaner ud af det. Derfor må man 
prioritere, så der kan findes ressourcer 
andre steder”.

Voldum Skole har ikke en særlig  
pipeline til kommunens pengetank, og 
man må lige som alle andre anvende 
sine ressourcer med omhu.

”Hvis en skoleledelse har en plan, 

som man gerne vil føre ud i livet, må 
man afsætte midlerne til det i stedet 
for at begynde at sjakre med medarbej-
derne for at gøre det så billigt som mu-
ligt. Men det er svært at sige, hvad der 
bliver prioriteret ned for at skaffe midler 
til arbejdet med elevplanerne. Vi har 
haft en lang startfase og har derfor ikke 
skullet ud og finde 500 timer, som har 
skullet tages fra noget andet. Det er en 
stor fordel, som de skoler, der i hast 
skal indføre elevplaner, ikke har”. 

Skolens elever har det antal under-
visningstimer, de skal have, og de lig-
ger også rimelig højt med puljetimer og 
specialundervisning. Midlerne er i ste-
det hentet flere andre steder. Ressour-
cerne til at udvikle konceptet er fundet 
i udviklingspuljen – altså i 155 plus x- 
timerne.

”Vi laver udviklingsaftaler lokalt efter 
arbejdstidsaftalens paragraf 3.3, der 
ikke koster så mange timer, som para-
graf 3.4, der bruges af de fleste. 3.4 
betyder, at hver lærer skal have 30 ti-
mer til individuel tid, hvis de har over 
600 timers undervisning, men den form 
for automatik kan jeg ikke se nogen be-
grundelse for”, siger Svend Bergland.

Handler om kvalitet
Mange skoleledere oplever et krydspres 
mellem på den ene side personalet og 
på den anden side kommunens skole-
administration eller politikere på kom-
munalt plan eller landsplan. I tilfældet 
med elevplanerne er det undervisnings-
ministeren på den ene side og lærerne 
på den anden side. Men ledelsen på 
Voldum Skole kan kun i et vist omfang 
nikke genkendende til problemstillin-
gen.

”Der bliver skåret meget i harmonise-

ringens navn, og det er klart, at det  
udsætter alle skoler for et økonomisk 
pres, men vi har valgt at sætte fokus 
på kvaliteten af den undervisning, som 
vi leverer, og ikke kvantitet. Diskussio-
nen om, hvordan vi opnår den bedste 
undervisning, vil jeg gerne tage med 
politikerne, og den har de hidtil været 
åbne overfor”, siger Svend Bergland. 

Viceskoleinspektør Hanne Dams-
gaard føler sig heller ikke udsat for et 
krydspres:

”Selvfølgelig kommer der nogle 
gange nogle ting oppefra, hvor vi som 
ledelse må sige: Sådan er det bare. 
Det gælder for eksempel de test, som 
vi lige nu arbejder med, men når man 
har dygtige og engagerede lærere, og 
hvis man bruger den nødvendige tid på 
at kommunikere forholdene ud, så kom-
mer man som ledelse ikke i klemme”, 
siger hun.

Voldum Skole har 150 elever fra 0. til 
7. klasse og 13 lærere. Mon ikke det er 
lettere at være leder på så lille en skole 
end på en, der er fem gange større?

”Hvorfor skulle det være det?”, spør-
ger Svend Bergland, ”på større skoler 
kan man dele op i mindre enheder og 
på den måde skabe den lille skole i den 
store skole. Spørgsmålet er grundlæg-
gende, om man tør uddelegere kompe-
tencer”.

Det tør man godt på Voldum Skole. 
De selvstyrende teams disponerer i stor 
udstrækning over undervisningsmiddel-
kontoen, elevaktivitetskontoen og kur-
suskontoen. Så hvis man både øver sig 
grundigt, har et godt personale, tør no-
get og sætter kvalitet i højsædet, kan 
det – elevplaner eller ej – ikke gå helt 
galt for en skoleledelse.  .

Det har undret mig, at vi har talt  
om undervisningsdifferentiering uden 

beskrivelser af hver elev. Derfor har 
det været til at forudse, at elev-

planerne kom, siger Svend Bergland.
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De umulige 
forældre 
Skolen er til tider en kampzone, hvor lærerne føler sig så 
pressede, at mødet med forældrene opleves som en hindring 

Af Øjvind Hesselager • Tegning Annette Carlsen
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Min dreng på seks år sidder ved det grønne plastikbord med 
Atlanterhavet som baggrund. Vi leger skole. En yndet be-
skæftigelse for begge parter, hvor jeg stiller ham regne- og 
staveopgaver. Og denne rejse koster seks skoledage, så vi 
må selv supplere skolegangen lidt, så han ikke glemmer, at 
han nu har lært ”m” og ”s” som de første to blå bogstaver. 
Så vi staver til både ”mus”, ”mis”, ”mos” – og sågar ”mås”…

Min kone og jeg forsøger at integrere de to drenges skole-
gang i hverdagslivet; der bliver leget stavelege, talt om lavas 
smeltepunkt, verdens højeste mand, solsystemet og sund 
kost. Selvfølgelig fordi vi gerne vil lave gode ting sammen 
med børnene og lære dem om livet, men fra min position 
også fordi vi ikke skal have vores ry på skolen plettet.

Børn, der på lærerværelset bliver kendt som elever, der 
ikke følger med, kan havde det image siddende på sig meget 
længe. Og forældrene får hovedrysten 
med på vejen. Forståelsen for, at 
hverdagen som moderne flerbørns-
familie med fodbold, filmklub og fuldt 
beskæftigede forældre er travl, har 
ikke gode kår på en skole, ved jeg af 
erfaring.

I det hele taget handler det som for-
ældre om at have et så gnidningsløst 
forhold til skolen som overhovedet 
muligt. Ikke løfte hovedet for højt op, 
ikke kræve for meget, ikke være kri-
tisk. Med andre ord: Sørge for at det 
er let at undervise ens barn. Forældre 
skal helst være det usynlige smøre-
middel, der fremmer barnets indlæ-
ring af lærerens undervisning. Mange lærere bryder sig fak-
tisk ikke om direkte at skulle mødes med dem og høre på 
dem og deres meninger og ønsker…

Forklare og forsvare
En kollega udbrød en dag misundeligt ved synet af mit 
skema: Har du så slet ingen skole/hjem-samtaler i år? Selv 
havde hun som matematik- og engelsklærer hele fire klasser 
at holde styr på til samtaler med forældrene. Det er godt 80 
børn og dobbelt så mange forældre. Og den slags skemaer 
har ikke høj prestige på lærerværelset.

Selv om det er forståeligt, at forældresamarbejdet ikke  
ligefrem får lærere til at juble, da møderne ofte ligger om  
aftenen efter en lang arbejdsdag, er det paradoksalt, at det 
højt besungne samarbejde har så ringe vilkår. Især i udskolin-
gen er mange lærere tydeligvis trætte af at skulle forklare 
forældre, der ikke har tid eller opdragelsesevner, at deres  
afkom ikke trives.

Før troede jeg på en skole i dialog med forældrene. En 
skole, hvor man var interesseret i at opfange forældrenes 
signaler og korrigere i forhold til dem, så det enkelte barn fik 
den bedst mulige hverdag og undervisning. Den vision trives 
mange steder sikkert fint i indskoling og noget af mellemtri-
net. Men når du møder en kollega fra udskolingen klokken 14 
på skolen, og vedkommende har trætte furer i ansigtet, så 
ved du, at der måske venter skole/hjem-samtaler samme  
aften.

Lærernes udmattelse over skole/hjem-samarbejdet med 
de ældste klasser skyldes blandt andet, at man som lærer jo 
godt ved, at man ikke altid får taget udgangspunkt i det en-
kelte barn, ikke får differentieret undervisningen optimalt 
hver gang – eller konsekvent får inddraget de elementer af 
almen dannelse, som også ligger i hele folkeskoletraditionen.

Lærere er i udgangspunktet, i deres egen bevidsthed, altid 
bagefter. Der er altid noget, der kan gøres bedre. Eller nogle 
nye regler, der burde have været taget højde for i undervis-
ningen, fordi grundskolen bestandigt skal indføre nye regler 
og standarder, som bliver spyet ud fra kommune og stat. 
Med andre ord glider samarbejdet med forældrene ned ad 
den prioriterede rangstige, fordi andet også fra ledelsen sig-
naleres at være vigtigere. Lige indtil forældrene klager. Så 
står du til regnskab!

17 minutters tomgang
Der er flere kategorier af forældre – 
selvfølgelig. Noget samarbejde kører 
bare; forældrene accepterer skolens 
arbejde og barnets position. Men 
mange samtaler føles tunge og nyt-
tesløse.

Jeg har selv siddet der. 17 minut- 
ter og 3 til pause. Vingummi i skåle. 
Sammen med matematik- og engelsk-
læreren. Det kan ofte være hyggeligt. 
Men det kan også være en tomgangs-
øvelse.

Du siger det samme, som foræl-
drene har hørt før. Vi taler om udsko-

lingselever. Alt det, der er blevet anbefalet og aftalt, men al-
drig gjort, har nu fundet sit definitive udtryk. Måske har hun 
fået 8 i dansk, men du ved, at hun ikke klarer gymnasiet. 
Men forældrene har ambitioner – pludselig. Og hvad fanden, 
skolen er jo også glad for at aflevere en stor gruppe til videre 
uddannelse i bøgernes verden… en falsk melodi.

Og hvis du tager fat om nældens rod, er det ikke sikkert, 
det nytter. En stor gruppe forældre kan ikke omsætte skolens 
kritik af eleven til ændret adfærd i hjemmet, for eksempel i 
form af mere kontrol med lektierne, mindre fest i weeken-
derne og i det hele taget fastere rammer, hvor forældrene er 
tydelige og konsekvente.

Denne gruppe forældre vil ofte spille bolden tilbage til sko-
len, når de mødes med kritik: Sådan er barnet slet, slet ikke 
derhjemme, det må være et problem skolen har. Eller lære-
ren. Og er der i øvrigt ikke andre, der har samme problemer 
med samme lærer? Det har barnet da sagt. Og ungen nikker 
bekræftende. Så måske læreren skulle kigge på sit eget  
arbejde i stedet… 

Problemet er, at disse umulige forældre ikke sympatiserer 
med skolen. De sympatiserer altid med barnet. Måske gør 
skolen det ikke godt nok altid, måske har forældrene grund 
til at kritisere mange lærerskift eller andre forhold. Men det 
er ikke pointen. De umulige forældre vil være umulige lige 
meget, hvad skolen gør. De ved godt, at de har spillet fallit 
som rollemodel over for barnet, men de vil aldrig erkende 
det. Og derfor retter de et modangreb mod skolen.

Vi underviser,  
som vi betaler skat.  
Men hvor økonomisk 
udligning kan være  
godt, er stimulerings-
mæssig udligning  
ikke så godt…

„
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Måske har du som lærer i 
udskolingen fået et par nye 
elever, der ikke passede ind 
på deres gamle skole. De 
passer heller ikke ind i din 
klasse, men ledelsen har 
signaleret, at de skal køres i 
mål – helst med et gennem-
snit, der ikke trækker klassen 
ned… Kort sagt – der er nok 
at blive frustreret over!

Så er der den anden 
gruppe forældre, der møder op med ønsker om forbedringer, 
der er rimelige nok i forhold til elevens indsats og evner. For-
ældre, der tillader sig at efterlyse mere matematik, bare fordi 
eleven har været færdig med grundbogen i 3 måneder, og 
der ikke kan være flere fotokopier i mappen. Sådan en dreng 
har jeg selv. Fotokopierne i klassen er ren repetition, som 
han laver, mens klassen indhenter ham og de andre hurtige. 
Men hvordan holder vi så liv i hans lyst til at lære? Hvordan 
fastholder vi skolen som et fornuftigt system i hans bevidst-
hed?

Angst for konflikt
Jeg kender en skoleinspektør, der er gift med en psykolog. 
De har oplevet at få at vide, at de skulle arbejde med deres 
barns selvsikkerhed. Selv mente de, at det var på tide, at  
læreren begyndte at lære ungerne noget matematik…

Men de sagde ingenting. De har gennemskuet, at læreren 
ikke har set deres barn tydeligt, men de ved også, at det ikke 
nytter at sige det. For læreren vil opfatte det som kritik. Man- 
ge forældre med godt styr på opdragelsen og velfungerende 
unger, dæmper deres krav og forventninger til skolen, fordi 
de frygter, at den pressede lærer vil reagere negativt på bar-
net, hvis kritikken fremføres.

Det kan være en vigtig forklaring på, at folkeskolen nogle 
gange bliver fravalgt til fordel for private skoler. At det så 
ikke altid er anderledes her, er en anden snak. Men reelt sid-
der der i hver folkeskoleklasse 4-5 elever, der kan klare – dele 
af – skolens pensum på syv år og ikke på de normerede ni. 
Det er ikke så mærkeligt, at selv velfungerende børn, og i 
denne sammenhæng oftest drenge, bliver urolige.

Det er et gigantisk problem, der dybest set bunder i, at læ-
rerens kræfter bruges på det forkerte. Det er den danske lig-
hedstanke, der spiller ind. Vi underviser, som vi betaler skat. 
Dem, der klarer det godt, skal give noget til dem, der har det 
mindre godt. Økonomisk udligning kan være meget godt – 
men stimuleringsmæssig udligning er ikke godt...

Alligevel forsøger danske lærere igen og igen at skubbe de 
tungeste sten op af bjerget – og dermed bliver der ikke over-
skud til de elever, der i virkeligheden ville få mest ud af at få 
lærerens opmærksomhed. Hvorfor bruges specialundervis-
ning ikke også til de klogeste?

Jeg kender det fra mine egen undervisning. I underbevidst-
heden spøger de elever, man ved, vil give problemer den på-
gældende dag. Mens de elever, der fungerer og kunne løftes, 
ikke får samme mentale opmærksomhed.

Dermed er der en stor gruppe forældre, med velfungerede 

børn, der ryster på hovedet efter skole/hjem-samtalerne. 
Kender læreren overhovedet mit barn? Har han set det?

Urimeligt pres
Jeg tror skole/hjem-samarbejdet stresses, fordi lærerne er 
under evigt forandringspres. Skolen skal i stadig stigende 
grad matche konkrete politiske forventninger, der ikke nød-
vendigvis gør skolen bedre. Teste. Skrive årsplaner. Matche 
Pisa-forventninger og have elever, der læser som finner… Og 
hvis skolen ikke slår til, reagerer det kommunale system. For 
kommunalbestyrelsen har helt sikkert lovet en bedre skole. 
Det gør den altid.

Det pres bliver i lærerens bevidsthed til en del af forklarin-
gen på, at skole/hjem-samarbejdet ikke bliver prioriteret hø-
jere. De kan ikke nå det. Men så må lærerne til at sige fra, i 
stedet for bare at dukke hovedet når politikere og administra-
torer indfører nye tidskrævende øvelser. Og lærerne skal lære 
at sige til de velmenende og opmærksomme forældre: Jeg 
forstår godt din bekymring, og det er godt at se din omsorg. 
Jeg lytter og vil gerne forsøge at gøre skolen til et sted, du 
synes er bedre for dit barn. Skal vi ikke i samarbejde gøre  
sådan og sådan… Så går forældrene forløste hjem. 

Ledelsen har også et ansvar. Skole/hjem-samarbejdet er 
højt besunget i skolernes selvfremstilling. Men hvor mange 
ledere ved reelt, hvordan samarbejdet udspiller sig. Inspektø-
rerne er tilfredse med ro på bagsmækken. Og så er skoleche-
fer slemme til at se sig selv som administratorer, i stedet for 
som aktører i et politisk spil. De er ofte for eftergivende over 
for de mange nye ideer, skolen udsættes for.

Min oplevelse er, at skolers ledelse i dag burde udvise 
større empati med lærerne. Ledelsen skal sympatisere med 
lærerne og forstå, at velfærdsstatens mange forventninger til 
folkeskolen ikke alle er lige rimelige. Skab en alliance, hvor 
ledelse og lærere nok lytter til de skiftende forventninger, 
men stå også sammen og ryst på hovedet og sig højt i kor: 
Det der, det nytter altså ikke!  .

Rapport fra folkeskolen
Fra et skriveeksil i en bjerghytte på den spanske ø Tene-
rife ser Øjvind Hesselager tilbage på 3½ år i folkeskolen, 
som han forlod januar 2007.

Han blev som journalist og uden læreruddannelse an-
sat i en lærerstilling på en sjællandsk skole med mandat 
fra skolens ledelse til at undre sig. I løbet af sit ophold 
var han klasselærer for en afgangsklasse.

Indtrykkene fra sit møde som ”fremmed fugl” med 
skolen har han omsat til fem artikler. Dette er den anden 
i rækken, der bringes i Skoleledelse i løbet af 2007. 

 
Forfatteren kan kontaktes på  
oehesselager@hotmail.com.
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Med venlig hilsen

SKAT

Østbanegade 123

Til læreren

Planlæg “Skattens time”

Skat på skemaet

Undervisning om skat har efterhånden fået en fast plads i man-

ges skemaer, og med dette materiale bliver det hurtigt og let et

populært indslag for både elever og lærere.

Elever synes, at oplysningerne er relevante for dem. Og lærerne

ser materialet som et kærkomment bidrag til undervisning i

arbejdsområder, der spænder fra velfærdssamfundet og det poli-

tiske system til arbejdsmarkedet og familieøkonomi. – Og så

kan det gøres ved at kombinere nettets mange muligheder med

såvel gæstelærere, som almindelig boglig aktivitet.

Få hjælp til undervisningen

SKAT har et korps af energiske gæstelærere rundt om i landet 

– dem kalder vi for “Samfundshjælpere” dels fordi de er gode til

at hjælpe vores samfundslærere i skat  – dels fordi de på en let

måde hjælper samfundet ved at gøre det.

Bestil SKATs skolemateriale

Materialet “Skat for unge” er lavet specielt til 9. og 10. klasse-

trin, men kan sagtens benyttes på både tekniske skoler og gym-

nasier. 

Du kan bestille materialet og/eller en gæstelærer hos SKAT på

telefon 72 22 18 18 eller på skat@skat.dk. Du kan også henven-

de dig i et skattecenter. Materialet er gratis!

Tjek de mange muligheder og tilbud der foreligger, så kan

“Skattens time” blive et spændende og anderledes indslag!

Med venlig hilsen

SKAT

Hovedcentret

Østbanegade 123

2100 København Ø

Telefon 72 22 18 18

skat@skat.dk

www.skat.dk

2007

Skolematerialet indeholder:

• Elevhæfte, fyldt med gode artik-

ler om selvangivelse, SU, sort

arbejde og grønne afgifter mv. 

• Lærermappe, med forslag til

arbejdet i klasserne, opgaver,

overheads og realoplysninger om

skat. 

• “Den Sorte Boks” med 35

minutters film på DVD, samt

oplæg til tre værdiøvelser.

Proppet med sjove rekvisitter!

• Hjemmesiden “Skat for Unge”

på skat.dk med; Konkurrence,

Svar på spørgsmål, Skat i gamle

dage, Slå ord op, Lærerværelset

m.m.
• Adventurespillet “Costa del

Tax” – som kan downloades fra

skat.dk, samt Operation Snylte-

tryne, et nyt spil på nettet.

• Gæstelærerordning. SKAT har

et korps af energiske gæstelære-

re, der står på spring for at hjæl-

pe dig med undervisningen.

skoleledelse_184_261.qxp  27-03-2007  10:12  Side 1
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Rådighedsløn og passende stilling
Der kommer en henvendelse fra en 65-årig skoleleder, hvis 
stilling bliver nedlagt pr. 1.8.07 som følge af ændret skole-
struktur. Kommunen er ikke i stand til – eller sindet – at an-
vise en ny såkaldt ”passende stilling” til vedkommende.

Ifølge Bekendtgørelse af Lov om tjenestemænd, §32, kan 
en tjenestemand, der afskediges af ovennævnte årsag, be-
vare sin hidtidige løn i tre år. Men desværre fremgår det af 
samme paragraf, stk. 4, at der ikke ydes rådighedsløn til per-
soner, der er fyldt 65 år. Hun vil dermed med andre ord blive 
uansøgt afskediget og overgå til pension. 

Som tjenestemand kan man opsiges af kommunen med 
tre måneders varsel, ligesom man selv kan sige op med tre 
måneders varsel fra udgangen af en måned. 

Kommunen skal altså senest sige vedkommende skole-
leder op 30.4, hvis hun skal fratræde 31.7. Imidlertid skal LC 
have tre uger til at udtale sig om grundlaget for afsked. Det 
betyder, at kommunen for at ”nå” at sige skolelederen op in-
den 31.7 skal sige hende op senest 31.3. 

Gør kommunen  ikke det, er hun sikret ansættelse i august 
måned også – formentlig uden at arbejde, da kommunen jo 
har nedlagt hendes stilling pr. 1.8. 

Skolelederen spørger yderligere, om der er mulighed for at 
forhandle løn- og eller pension oveni som en slags ”kompen-
sation”. 

Hun kan imidlertid ikke påregne ”kompensation”, men der 
ligger i Rammeaftale om seniorordning nogle muligheder for 
at tilforhandle sig en række pensions- og lønmæssige for-
dele, hvis man på forhånd meddeler kommunen, at man  
fratræder en given dato. Se evt. mere i ”Rammeaftale om 
seniorordning” på www.skolelederne.org under afsnittet  
Fratrædelsesordninger.

Havde skolelederen været under 65 år, havde hun altså op-
pebåret rådighedsløn, indtil hun blev 65 år, eller indtil kom-
munen anviste hende en ”passende stilling”. 

Det er tjenestemandslovens §12, der beskriver forandringer 

i en tjenestemands stilling. Her står bl.a., at en tjeneste-
mand inden for sit ansættelsesområde har ”pligt til at under-
kaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers 
omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karak-
ter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan an-
ses for passende for ham. I samme omfang kan det pålæg-
ges ham at overtage en anden stilling”.

Det er en konkret vurdering af den nye stillingsbeskrivelse 
og retspraksis, der er afgørende for, om der er tale om en 
passende stilling. Som hovedregel kan man ikke degraderes, 
hvilket betyder, at den budgetmæssige og personalemæs-
sige kompetence, man hidtil har haft, ikke må reduceres  
væsentligt. 

To sager inden for de sidste år belyser retspraksis – nemlig 
Lemvigsagen, hvor DLF havde anlagt sag mod kommunen 
med påstand om, at en afdelingslederstilling ikke er en pas-
sende stilling for en skoleinspektør. DLF tabte sagen.

Derudover var der sagen fra Sydals, hvor DLF vandt en sag 
mod kommunen. Præmisserne her var dog noget anderledes 
end i Lemvig. Kommunen har i øvrigt anket sagen. Udførlige 
beskrivelser af de to sager kan hentes på www.folkeskolen.
dk. 

Kommunalreformen har i øvrigt sat skred i opfattelserne 
af, hvad en passende stilling er. Læren af sidste kommunal-
reform i 1970 er, at “tålegrænsen” i den forbindelse generelt 
er højere end normalt. Bl.a. må man tåle, at der skydes et 
eller to ekstra forvaltningsled indimellem ens stilling og ens 
hidtidige chefs niveau. Kommunalreformen betyder også, at 
man som medarbejder må tåle en udvidelse af det hidtidige 
geografiske ansættelsesområde. 

Kontaktoplysninger på SFR’s konsulentteam findes på  
hjemmesiden www.skolelederne.org.

SfR på banen
SFR’s syv konsulenter bringer lejlighedsvis i bladet 
eksempler på sager, hvor foreningen er gået ind 
med råd og vejledning

Af konsulentteamet 

§
?
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Lærerne på Metropolitanskolen valgte Mac
“På Metropolitanskolen valgte vi at tilbyde lærerne Mac. Det brugervenlige design og styresystem giver dem en 

større brugerglæde, og selv “ikke øvede” lærere har hurtigt opnået fortrolighed med maskinen og dens kunnen. 

Med en Mac kan lærerne fokusere mere på det kreative og skabende, og de får en computer, hvor forholdet mel-

lem kraft, vægt og størrelse er rigtig godt. 

Thomas Jørgensen, Metropolitanskolen
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Markedskræfterne...  
  …virker ikke 
Frit skolevalg løfter ikke det faglige niveau, men skaber dyrere skoler  
og øger den sociale ulighed i samfundet, viser undersøgelse

Af Poul Anders Pedersen • Grafik MM

Den liberale grundtanke om, at øget 
konkurrence skaber billigere og bedre 
ydelser, står for fald – i hvert fald i det 
danske skolesystem. 

Det er en af de opsigtsvækkende 
konklusioner på en ph.d-afhandling, der 
har set nærmere på, hvordan konkur-
rencen fra de frie grundskoler påvirker 
landets folkeskoler. Det storstilede 
forskningsprojekt omfatter blandt andet 
en sammenlignende kortlægning af 
skolebudgetter og afgangskarakterer i 
kommuner med og uden alternativer til 
folkeskolen. Den viser, at konkurrencen 
ikke skaber nogen synlige faglige gevin-
ster, men til gengæld gør folkeskolen 
klart dyrere. Dermed sætter det et al-
vorligt spørgsmålstegn ved gevinsten 
af den fritvalgsordning, som hidtil har 
været et af VK-regeringens helt store 
slagnumre på skoleområdet. 

“Konkurrence på skoleområdet er in-
gen patentløsning. Man kan ikke kon-
statere noget øget fagligt udbytte af 
undervisningen. Til gengæld er der no-
get, som tyder på, at konkurrencen har 
flere utilsigtede effekter. Sammenlagt 
taler dette for, at man skal være lidt 
forsigtig i sine politiske indgreb”, siger 
Simon Calmar Andersen, der har skre-
vet dele af ph.d.-afhandlingen med 
lektor Søren Serritzlew fra Institut for 
Statskundskab ved Aarhus Universitet.  
Blandt de uønskede konsekvenser, som 
afhandlingen dokumenterer, kan næv-
nes:

•   Dyrere skolesystem.
    Det er ikke småpenge, det koster en 

kommune at huse en privatskole: I 

kommuner, der ikke har nogen alter-
nativer til folkeskolen, er de årlige 
udgifter pr. elev ca. 42.000 kr. I kom-
muner, hvor hver tredje elev går i pri-
vatskole, er prisen over 50.000 kr. i 
gennemsnit.

•  Dårligere økonomi. 
    Op mod 85 pct. af de danske kom-

muner regulerer skolernes budgetter 
ud fra antallet af elever. Generelt er 
det i sagens natur med til at holde de 
årlige udgifter pr. elev nede – men 
ikke i de kommuner, hvor der er kon-
kurrence om eleverne. Se figur 1. For-
klaringen er, at mange kommuner 
slækker på taxameterstyringen, når 
de udsættes for konkurrence.

•  Ingen faglig gevinst. 
    Tanken om, at konkurrence fører til 

sund kappestrid og bedre resultater, 
holder tilsyneladende ikke i den dan-
ske skoleverden. Det har ingen be-
tydning for skoleelevernes afgangska-
rakterer, om de bor i kommuner med 
eller uden frie grundskoler. Det viser 
en omfattende kortlægning af en hel 
årgangs prøveresultater. Se figur 2.

•   Svækket sammenhængskraft. 
På et tidspunkt, hvor både regering 
og opposition taler om social sam-
menhængskraft, viser det sig, at 
konkurrencen på skoleområdet fak-
tisk er med til at øge den sociale op-
deling af samfundet. Friskolerne har 
en langt mere homogen elevsam-
mensætning end folkeskolerne – med 
en overvægt af velstillede og knap så 
ressourcekrævende børn. 

Simon Calmar Andersen stiller spørgs-
målstegn ved, om de knapper, som  
politikerne kan skrue på for at forbedre 
skoleelevers udbytte af undervisningen, 
virker efter hensigten.  

“Politikerne tror tilsyneladende, at 
deres styringskapacitet er større, end 
den reelt er. Der er faktisk forholdsvis 
snævre grænser for, hvad man kan ud-
rette med politiske midler på det her 
område. Og risikoen for, at politiske 
indgreb vil få uheldige konsekvenser,  
er i høj grad til stede”, siger Simon Cal-
mar Andersen. 

Omkostningstungt alternativ
Hvad er årsagen til, at skoleudgifterne 

den liberale grundtanke om, at øget kon-
kurrence skaber billigere og bedre ydelser, står
for fald – i hvert fald i det danske skolesystem. 

Det er en af de opsigtsvækkende konklusio-
ner på en ph.d-afhandling, der har set nærme-
re på, hvordan konkurrencen fra de frie grunds-
koler påvirker landets folkeskoler. Det storsti-
lede forskningsprojekt omfatter blandt andet en
sammenlignende kortlægning af skolebudgetter
og afgangskarakterer i kommuner med og uden
alternativer til folkeskolen. Den viser, at kon-
kurrencen ikke skaber nogen synlige faglige ge-
vinster, men til gengæld gør folkeskolen klart
dyrere. Dermed sætter det et alvorligt spørgs-
målstegn ved gevinsten af den fritvalgsordning,
som hidtil har været et af VK-regeringens helt
store slagnumre på skoleområdet.

“Konkurrence på skoleområdet er ingen pa-
tentløsning. Man kan ikke konstatere noget øget
fagligt udbytte af undervisningen. Til gengæld er
der noget, som tyder på, at konkurrencen har
flere utilsigtede effekter. Sammenlagt taler det-
te for, at man skal være lidt forsigtig i sine poli-
tiske indgreb,” siger Simon Calmar Andersen, der
har skrevet dele af ph.d.-afhandlingen med lek-
tor Søren Serritzlew fra Institut for Statskundskab
ved Aarhus Universitet.

Blandt de uønskede konsekvenser, som af-
handlingen dokumenterer, kan nævnes:

• DYRERE SKOLESYSTEM. Det er ikke småpen-
ge, det koster en kommune at huse en pri-
vatskole: I kommuner, der ikke har nogen
alternativer til folkeskolen, er de årlige
udgifter pr. elev ca.  42.000 kr. I kommuner,
hvor hver tredje elev går i privatskole, er pri-
sen over 50.000 kr. i gennemsnit.

• DÅRLIGERE ØKONOMI. Op mod 85 pct. af de
danske kommuner regulerer skolernes bud-
getter ud fra antallet af elever. Generelt er
det i sagens natur med til at holde de årlige
udgifter pr. elev nede – men ikke i de kom-
muner, hvor der er konkurrence om elever-
ne. Se figur 1. Forklaringen er, at mange
kommuner slækker på taxameterstyringen,
når de udsættes for konkurrence.

• INGEN FAGLIG GEVINST. Tanken om, at kon-
kurrence fører til sund kappestrid og bedre
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“Konkurrence på skole-
området er ingen patent-
løsning. Man kan ikke
konstatere noget øget
fagligt udbytte af
undervisningen. 

Markedskræfterne virker
ikke på skoleområdet

Frit skolevalg løfter ikke det faglige niveau  –  Til gengæld skaber det dyrere folkeskoler og øger den
sociale opdeling af samfundet, viser omfattende forskningsprojekt  –  Skoleudgifterne er væsentligt høje-
re i kommuner med mange friskoler  –  Heller ikke nye ledelsesformer virker efter hensigten

Figur 1: Jo flere elever i frie grundskoler, jo højere 
skoleudgifter pr. elev.

Kilde: Simon Calmar Andersen, 2006.
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løber op i de kommuner, hvor folkesko-
len bliver udsat for konkurrence? 

“Hvis der er konkurrence fra privat-
skoler, bruger kommunerne måske 
nogle flere penge på deres folkeskoler 
for at holde på eleverne og lærerne. 
Man skal jo også tiltrække nye foræl-
dre, og her kan det meget vel være de 
fysiske rammer på skolen, antallet af 
ekskursioner, lejrskoler og lignende for-
hold, som folkeskolen skal konkurrere 
på – og bruge penge på”.  

”Men nogle elever er også dyrere end 
andre. Og hvis det er de knap så dyre 
elever, som springer over i privatsko-
lerne – og de dyre elever, der bliver til-
bage – kan dét også nemt være en år-
sag til, at udgifterne pr. elev stiger, 
selvom vi har taget højde for en del af 
disse faktorer”.  

”Den væsentligste årsag er måske, 
at det er sværere for kommunen at 
planlægge klassestørrelser, antallet af 
klasser og antallet af lærere i en kom-
mune med en eller flere privatskoler. 
Hvis der ingen privatskoler er i kommu-
nen, kan man bedre lave nogle præcise 
prognoser for, hvor mange elever der vil 
være. Jo mere konkurrence der er, jo 
vanskeligere er det for kommunen at 
planlægge”.

Afhandlingen viser, at taxametersty-
ringen er den billigste styringsform i de 
konkurrenceløse kommuner. I friskole-
kommunerne er den ikke bare den dy-
reste, men ligefrem selv en fordyrende 
omstændighed. Hvordan hænger det 
sammen?  

“Med taxameterstyring bliver den 
usikkerhed om elevtallet, som privat-
skolerne skaber, overført til skolernes 
budgetter. Måske kompenseres taxa-
meterstyrede skoler for det med højere 
takster. Den anden side af sagen er 
nemlig, at selvom kommunerne siger, 
at de bruger taxameterstyring, gør 
mange det ikke alligevel. Specielt ikke 
hvis elevtallet falder, selvom det jo 
netop er dér, gevinsten skulle være”. 

”Alt tyder på, at konkurrencen fra pri-
vatskolerne er med til at gøre politi-
kerne mere tilbøjelige til at justere på 
selve taxameteret. Så er det selvfølge-
lig ikke ægte taxameterstyring. Og det 
er årsagen til, at det bliver så markant 
dyrere i kommuner med konkurrence”, 
siger Simon Calmar Andersen.

Det er ikke kun det økonomiske argu-
ment for konkurrenceskabelsen, der 
står for fald i afhandlingen. Konkur-
rence på skoleområdet fører åbenbart 
heller ikke til, at eleverne bliver dygti-
gere. Hvordan kan man forklare det?

“Der er flere mulige forklaringer. En 
af dem er, at privatskolerne i Danmark 
har meget forskellig karakter. Der er 
muslimske friskoler, kristne friskoler, 
friskoler med bestemte pædagogiske 
formål osv. Mange forældre vælger 
ikke ud fra faglige eller akademiske kri-
terier. Derfor er det heller ikke altid en 
konkurrence på faglighed og karakterer, 
som friskolerne skaber. De er en kon-
kurrent, men ofte snarere en pædago-
gisk eller religiøs konkurrent end en 
faglig konkurrent”.  

”Formentlig ville det ikke hjælpe fol-
keskolerne i konkurrencen, hvis de 
kunne fremvise højere karaktergen-
nemsnit. Hvilke kriterier forældre væl-
ger skole efter, kan man ikke styre, hvis 
valget er frit”.  

”Hvis man spørger forældre om, hvad 
de vælger skole ud fra, vil de sige ’fag-
lige kriterier’. Men hvis man så ser på, 
hvad de rent faktisk vælger, viser det 
sig, at det i høj grad er sociale og etni-
ske mønstre, de kigger på, før de væl-
ger skole. Det ved vi fra en række ame-

rikanske studier, og det virker sand- 
synligt, at nogle danske forældre væl-
ger på tilsvarende vis”. 

I dag får en elev i en fri grundskole 
ca. 75 pct. af det beløb, som en elev i 
folkeskolen koster. Hvorfor ikke bare 
stoppe denne støtte, hvis der er tale 
om et system, der er voldsomt fordy-
rende og med til at øge den sociale 
ghettodannelse, men ikke løfter det 
faglige niveau?  

“Det er ikke en økonomisk libera-
lisme, der historisk ligger til grund for, 
at vi har et friskolesystem. Det er en 
politisk liberalisme, der handler om, at 
det har en værdi i sig selv at have et 
alternativ til folkeskolen. Afhandlingen 
er ikke et argument imod friskoler. Vi 
har blot har kigget på enkelte aspekter 
af konkurrencen og f.eks. ikke under-
søgt, om eleverne bliver mere veludvik-
lede personer med flere kreative kom-
petencer. Min pointe er, at der kan 
være mange gode grunde til at beholde 
friskolesystemet. Man skal bare ikke 
tro, at det øger elevernes faglige ud-
bytte”.

Resultatorientering uden resultater
I sin afhandling har Simon Calmar An-
dersen også set nærmere på resulta-
terne af de nye ledelsesformer, der  
typisk går under samlebetegnelsen 
New Public Management.  

Ledelse har været et af de senere års 
helt store fokuspunkter i skolemiljøet. 
For en måned siden spillede Skole-
ledernes Fællesrepræsentation ud med 
et kodeks for god skoleledelse. Under-
visningsministeren, lærerformanden og 
de kommunale arbejdsgivere har flere 
gange understreget vigtigheden af ef-
fektiv ledelse af folkeskolen. Og kom-
munerne har interesseret sig indgående 
for at definere, hvad skoleledelse bør 
handle om.  

I de senere år har det udmøntet sig i 
en mere mål- og resultatbåren leder-
rolle. Her får lederne på den ene side 
stor frihed til ledelse. Men på den an-
den side skal de leve op til en række 
kommunalt fastsatte målsætninger og 
kontrakter.

I afhandlingen ses der nærmere på 
sammenhængen mellem New Public 
Management-principper og skolens ef-
fektivitet – forstået som elevernes fag-
lige udbytte af undervisningen, se fig. 

resultater, holder tilsyneladende ikke i den
danske skoleverden. Det har ingen betyd-
ning for skoleelevernes afgangskarakterer,
om de  bor i kommuner med eller uden frie
grundskoler. Det viser en omfattende kort-
lægning af en hel årgangs prøveresultater.
Se figur 2.

• SVÆKKET SAMMENHÆNGSKRAFT. På et tids-
punkt, hvor både regering og opposition
taler om social sammenhængskraft, viser
det sig, at konkurrencen på skoleområdet
faktisk er med til at øge den sociale opde-
ling af samfundet. Friskolerne har en langt
mere homogen elevsammensætning end
folkeskolerne – med en overvægt af velstille-
de og knap så ressourcekrævende børn.

I et interview med Ugebrevet stiller Simon Calmar
Andersen spørgsmålstegn ved, om de knapper,
som politikerne kan skrue på for at forbedre sko-
leelevers udbytte af undervisningen, virker efter
hensigten.

“Politikerne tror tilsyneladende, at deres sty-
ringskapacitet er større, end den reelt er. Der er
faktisk forholdsvis snævre grænser for, hvad
man kan udrette med politiske midler på det her
område. Og risikoen for, at politiske indgreb vil
få uheldige konsekvenser, er i høj grad til ste-
de,” siger Simon Calmar Andersen.

Omkostningstungt alternativ
Hvad er årsagen til, at skoleudgifterne løber
op i de kommuner, hvor folkeskolen bliver
udsat for konkurrence?

“Hvis der er konkurrence fra privatskoler,
bruger kommunerne måske nogle flere penge
på deres folkeskoler for at holde på eleverne og
lærerne. Man skal jo også tiltrække nye foræl-
dre, og her kan det meget vel være de fysiske
rammer på skolen, antallet af ekskursioner,
lejrskoler og lignende forhold, som folkeskolen
skal konkurrere på – og bruge penge på.

Men nogle elever er også dyrere end andre.
Og hvis det er de knap så dyre elever, som sprin-
ger over i privatskolerne – og de dyre elever, der
bliver tilbage – kan dét også nemt være en årsag
til, at udgifterne pr. elev stiger, selvom vi har ta-
get højde for en del af disse faktorer.

Den væsentligste årsag er måske, at det er
sværere for kommunen at planlægge klasse-
størrelser, antallet af klasser og antallet af lære-
re i en kommune med en eller flere privatsko-
ler. Hvis der ingen privatskoler er i kommunen,
kan man bedre lave nogle præcise prognoser for,

hvor mange elever der vil være. Jo mere konkur-
rence der er, jo vanskeligere er det for kommu-
nen at planlægge.”

Din afhandling viser, at taxameterstyringen
er den billigste styringsform i de konkurrence-
løse kommuner. I friskolekommunerne er den
ikke bare den dyreste, men ligefrem selv en
fordyrende omstændighed. Hvordan hænger
det sammen?

“Med taxameterstyring bliver den usikkerhed
om elevtallet, som privatskolerne skaber, over-
ført til skolernes budgetter. Måske kompenseres
taxameterstyrede skoler for det med højere taks-
ter. Den anden side af sagen er nemlig, at selv-
om kommunerne siger, at de bruger taxameter-
styring, gør mange det ikke alligevel. Specielt
ikke hvis elevtallet falder, selvom det jo netop er
dér, gevinsten skulle være. 

Alt tyder på, at konkurrencen fra privatsko-
lerne er med til at gøre politikerne mere tilbøje-
lige til at justere på selve taxameteret. Så er det
selvfølgelig ikke ægte taxameterstyring. Og det
er årsagen til, at det bliver så markant dyrere i
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“Politikerne tror
tilsyneladende, at deres
styringskapacitet er større,
end den reelt er. 

Figur 2: Man kan ikke konkludere, at folkeskolen 
eller privatskolen er bedst. Men forskellene 
mellem de forskellige skoletyper skaber forskellige 
dynamikker.

Note: Socioøkonomisk status baseret på indeks med intervallet 0-
5. Den er et samlet mål for, om eleverne er danske, om deres 
forældre har høj uddannelse og indkomst, om de bor i ejerbolig, og 
om deres forældre bor sammen.
Kilde: Simon Calmar Andersen, 2006.
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3. Det viser sig, at eleverne faktisk kla-
rer sig fagligt svagere på skoler, hvor 
man benytter sig af disse ledelsesprin-
cipper. Hvad er årsagen til det?  

“Mit bedste bud er, at det er endog 
meget svært for skolerne, kommunerne 
og politikerne at opstille nogle egent-
lige faglige målsætninger, som man ef-
terfølgende kan måle, evaluere og 
handle på”.  

”Jeg gennemførte et casestudie i en 
kommune, som viste, at de målsætnin-
ger, der blev stillet op, intet havde med 
faglighed og almindelige pædagogiske 
forhold at gøre. Det var allesammen 
’udenoms-forhold’ – f.eks. en musical 
og en antimobningskampagne. Så-
danne målsætninger kan være udmær-
kede, men smitter formentlig ikke me-
get af på den faglige læring”. 

”Problemet for politikerne er, at de 
godt kan bede skolerne om at levere 
nogle bedre eksamensresultater. Men 
hvis de gode eksamensresultater ude-
bliver, kan politikerne ikke gøre så  
meget ved det”.

Kan man drage nogle paralleller mel-
lem brugen af New Public Manage-
ment som politisk styringskoncept i 
skolevæsenet og andre steder i den  
offentlige sektor?  

“Generelt er der ikke forsket meget i 

betydningen af det. Det er i sig selv 
paradoksalt, al den stund man bruger 
store ressourcer på noget, man ikke 
kender de positive effekter af”. 

For lidt forskning
Er der generelt for få forskningsbase-
rede indspark i den skolepolitiske de-
bat?  

“Ja, forskningen har for lille betydning 
i skoledebatten. Man kan så spørge, 
om det er forskernes eller politikernes 
skyld. For ikke så længe siden læste 
jeg, at Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet skulle nedsætte en gruppe, som 
kunne sammenfatte den eksisterende 
viden om, hvad der betyder noget for 
elevernes udbytte af undervisningen. 
Det er da tankevækkende, at en mini-
ster skal foreslå en forskningsinstitution 
at se nærmere på noget, som man 
umiddelbart skulle tro var en kerneop-
gave, man allerede vidste en del om. 
Man ser jo ikke politikere sige til inge-
niørerne, at de skal finde ud af, hvad 
der skal til, for at en bro kan holde i 20 
år. Det ved de i forvejen. Så nej: Der er 
ikke forskning nok på det her område”.

Men hvis forskerne er lidt for lang-
somme på aftrækkeren, er politikerne 
måske lidt for hurtige?  

“Sådan kan man godt udtrykke det. 
Vi har oplevet en del reformer på skole-
området i de senere år, og der har ikke 
altid været lige god videnskabelig bag-
grund for de tiltag, som reformerne har 
bragt med sig. Skoleområdet er meget 
politiseret. Til gengæld er der yderst  
få undersøgelser, der dokumenterer, 
hvilke knapper politikerne kan skrue på, 
så det hele virker bedre. Det betyder, 
at politikerne kommer til at lave større 
reformer, end der fagligt er belæg for”.

Med det seneste folkeskoleforlig er 
der ikke just lagt op til mindre styring 
af folkeskolen og dens ledere. Der vil 
blive en del ekstraarbejde med elevpla-
ner, test og indrapporteringer til bl.a. 
den nye Kvalitetsstyrelse. Er det ekstra 
administrative arbejde ved at trække 
opmærksomheden væk fra det centra-
le  – undervisningen?  

“Jeg tror, man skal tænke grundigt 
over, hvad det er for nogle informatio-
ner man indsamler, og hvad man vil 
bruge dem til. Hvis man indsamler 
nogle informationer, som lærerne kan 
bruge til at forbedre deres pædagogi-

ske arbejde med, kan det måske være 
fint. Men hvis man indsamler informa-
tion, som man kun kan bruge til at kon-
statere, om det går godt eller skidt, er 
det et problem”.  

”Politikerne har en rimelig og naturlig 
interesse i, hvordan det foregår på sko-
lerne. Men hvis de vil forsøge at styre 
for meget og binde skolerne op på, 
hvordan det går, kan det godt være, at 
skolerne ikke evaluerer sig selv så for-
domsfrit, som de i virkeligheden skulle 
gøre. Hvis politikerne derimod giver 
skolerne lidt reformro og tid til at ud-
vikle sig selv, kan det være, at man kan 
sætte gang i en god proces”.

Men skal vi overlade det til uddan-
nelsessystemet at løse sine egne pro-
blemer?  

“Fra politisk side kan man vel godt 
opstille nogle rammer, men lade syste-
met løse sine egne problemer inden for 
disse. Hvis ikke der er faglig grund til at 
tro på, at hurtige politiske indgreb vir-
ker, skal man måske være lidt tilbage-
holdende med at bruge dem”. .   

Artiklen har været trykt i Ugebrevet 
Mandag Morgen nr. 6/07.
 

Inspiration til  
skolens udvikling
Folkeskolen indtager en central 
placering i samfundsdebatten, og 
der er almindelig enighed om, at 
nøglen til fremtidens vækst og vel-
stand ligger i uddannelsen af vores 
børn. 

Derfor stiller Ugebrevet Mandag 
Morgen løbende skarpt på de ud-
fordringer, skolen og uddannelses-
sektoren står over for. 

Tegn abonnement på Ugebrevet 
Mandag Morgen med 50% fast  
rabat til folkeskoler. 

Kontakt MM på tlf. 33 93 93 23 
eller mail abo@mm.dk. Læs mere 
på www.mm.dk.

kommuner med konkurrence,” siger Simon
Calmar Andersen.

Det er ikke kun det økonomiske argument for
konkurrenceskabelsen, der står for fald i din
afhandling. Konkurrence på skoleområdet
fører åbenbart heller ikke til, at eleverne bli-
ver dygtigere. Hvordan kan man forklare det?

“Der er flere mulige forklaringer. En af dem
er, at privatskolerne i Danmark har meget forskel-
lig karakter. Der er muslimske friskoler, krist-
ne friskoler, friskoler med bestemte pædagogi-
ske formål osv. Mange forældre vælger ikke ud
fra faglige eller akademiske kriterier. Derfor er
det heller ikke altid en konkurrence på faglig-
hed og karakterer, som friskolerne skaber. De
er en konkurrent, men ofte snarere en pædago-
gisk eller religiøs konkurrent end en faglig kon-
kurrent. 

Formentlig ville det ikke hjælpe folkeskoler-
ne i konkurrencen, hvis de kunne fremvise høje-
re karaktergennemsnit. Hvilke kriterier foræl-
dre vælger skole efter, kan man ikke styre, hvis
valget er frit.

Hvis man spørger forældre om, hvad de væl-
ger skole ud fra, vil de sige ’faglige kriterier’.
Men hvis man så ser på, hvad de rent faktisk væl-
ger, viser det sig, at det i høj grad er sociale og et-
niske mønstre, de kigger på, før de vælger sko-
le. Det ved vi fra en række amerikanske studier,
og det virker sandsynligt, at nogle danske foræl-
dre vælger på tilsvarende vis.” 

I dag får en elev i en fri grundskole ca. 75 pct.
af det beløb, som en elev i folkeskolen koster.
Hvorfor ikke bare stoppe denne støtte, hvis
der er tale om et system, der er voldsomt for-
dyrende og med til at øge den sociale
ghettodannelse, men ikke løfter det faglige
niveau?

“Det er ikke en økonomisk liberalisme, der
historisk ligger til grund for, at vi har et frisko-
lesystem. Det er en politisk liberalisme, der hand-
ler om, at det har en værdi i sig selv at have et al-
ternativ til folkeskolen. Min afhandling og de
undersøgelser, jeg har lavet sammen med min
kollega, lektor Søren Serritzlew, er ikke et argu-
ment imod friskoler. Vi har blot har kigget på
enkelte aspekter af konkurrencen. Vi har f.eks.
ikke undersøgt, om eleverne bliver mere velud-
viklede personer med flere kreative kompeten-
cer. Min pointe er, at der kan være mange gode
grunde til at beholde friskolesystemet. Man skal
bare ikke tro, at det øger elevernes faglige ud-
bytte.”

Resultatorientering uden resultater
I sin afhandling har Simon Calmar Andersen
også set nærmere på resultaterne af de nye le-
delsesformer, der typisk går under samlebeteg-
nelsen New Public Management. 

Ledelse har været et af de senere års helt sto-
re fokuspunkter i skolemiljøet. For en måned
siden spillede Skoleledernes Fælles-
repræsentation ud med et kodeks for god skol-
eledelse. Undervisningsministeren, lærerfor-
manden og de kommunale arbejdsgivere har fle-
re gange understreget vigtigheden af effektiv le-
delse af folkeskolen. Og kommunerne har in-
teresseret sig indgående for at definere, hvad
skoleledelse bør handle om. 

I de senere år har det udmøntet sig i en mere
mål- og resultatbåren lederrolle. Her får leder-
ne på den ene side stor frihed til ledelse. Men på
den anden side skal de leve op til en række
kommunalt fastsatte målsætninger og kontrak-
ter.

Du har i din afhandling set nærmere på sam-
menhængen mellem New Public
Management-principper og skolens effektivitet
– forstået som elevernes faglige udbytte af
undervisningen. Det viser sig, at eleverne fak-
tisk klarer sig fagligt svagere på skoler, hvor
man benytter sig af disse ledelsesprincipper.
Hvad er årsagen til det?

“Mit bedste bud er, at det er endog meget
svært for skolerne, kommunerne og politiker-
ne at opstille nogle egentlige faglige målsætnin-
ger, som man efterfølgende kan måle, evaluere
og handle på.

Jeg gennemførte et casestudie i en kommune,
som viste, at de målsætninger, der blev stillet
op, intet havde med faglighed og almindelige
pædagogiske forhold at gøre. Det var allesammen
’udenoms-forhold’ – f.eks. en musical og en an-
timobningskampagne. Sådanne  målsætninger
kan være udmærkede, men smitter formentlig
ikke meget af på den faglige læring.

Problemet for politikerne er, at de godt kan be-
de skolerne om at levere nogle bedre
eksamensresultater. Men hvis de gode eksamens-
resultater udebliver, kan politikerne ikke gøre
så meget ved det.”

Kan man drage nogle paralleller mellem bru-
gen af New Public Management som politisk
styringskoncept i skolevæsenet og andre ste-
der i den offentlige sektor?

“Generelt er der ikke forsket meget i betydnin-
gen af det. Det er i sig selv paradoksalt, al den

Mandagmorgen30 INTERVIEW
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“Formentlig ville det ikke
hjælpe folkeskolerne i
konkurrencen, hvis de kunne
fremvise højere
karaktergennemsnit.

Figur 3: Brugen af New Public 
Management-principper uden 
de tilsigtede effekter.

Note1: NPM = New Public Management
Kilde: Simon Calmar Andersen, 2006.

MM | Ledelse med
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Forventede prøvekarakterer, 
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Stillinger

Job i Esbjerg Kommune

• er visionær og kan sætte en udviklingsmæssig dagsorden 
• er åben, ærlig, tillidsfuld og udadvendt
• har personlig gennemslagskraft og humoristisk sans
• er en stærk personaleleder, der får det bedste frem i 

medarbejderne. 

Som leder af Pædagogisk Udvikling vil du skulle gå i spidsen 
for den fortsatte videreudvikling og implementering af store 
udviklingsprojekter som SPAS (”Spille På Alle Strenge”) og 
REFLEKS, ligesom du vil få en afgørende rolle i at sikre, at alle 
skoler i den nye storkommune bliver en del af et samlet 
skolevæsen.

Læs mere om Pædagogisk Udvikling og de nævnte projekter 
på hjemmesiden: 
www.esbjergkommune.dk/paedagogiskudvikling

Løn efter bestemmelserne om Ny Løn.

Arbejdsstedet er Ribe Rådhus. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved hen-
vendelse til skolechef Preben Jensen, tlf. 7616 8635 eller 
privat tlf. 7513 2076.

Ansøgere, der indkaldes til samtale om denne stilling, skal 
medbringe straffeattest. 

Ansøgningsfrist 
den 20. april 2007. 

Ansættelsessamtaler 
forventes afholdt i uge 19. 

Din ansøgning, påført stillingsnr. skal indeholde oplys-
ninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse mv. 
og sendes til:
Esbjerg Kommune, Børn & Familie
Skoleadministrationen
Giørtz Plads
6760 Ribe

til et stort og ambitiøst skolevæsen

(GENOPSLAG)

Stilling nr. 10089 

Vi søger en ny chef for Pædagogisk Udvikling med tiltrædelse 
snarest muligt.

Pædagogisk Udvikling er en organisatorisk del af Esbjerg 
Skolevæsen, og den primære opgave er at bidrage til, at 
Esbjerg Skolevæsen til stadighed kan være med helt fremme i 
den pædagogiske superliga og sørge for kvalitet og udvikling i 
arbejdet på skolerne.  

Pædagogisk Udvikling består af 8 fuldtidsansatte pædago-
giske udviklingskonsulenter, og de nærmeste samarbejdsparter 
er skoleadministrationen, Skoletjenesten, PPR og kommunens 
31 folkeskoler. 

Vi søger en leder, der 
• kan sikre og stå i spidsen for, at Pædagogisk Udvikling fort-

sat er skolevæsenets udviklingsmæssige dynamo
• er proaktiv og på forkant med udviklingen i folkeskolen
• stimulerer og støtter skolernes faglige og pædagogiske 

udvikling
• kan skabe sammenhæng mellem udviklingsinitiativer og 

implementeringsaktiviteter, herunder konkrete projekter og 
skolevæsenets kursusvirksomhed

• samarbejder med hele skolevæsenet og andre samarbejds-
partnere. 

Vi forventer, at du
• har ledelsesmæssig erfaring med skoleområdet ift. udvikling 

og personaleledelse
• har analytiske og organisatoriske evner og erfaringer

Læs mere på:
www.esbjergkommune.dk/jobs

Forum for Skoleledelse 03.04.07
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge

Pædagogisk udviklingschef
Pædagogisk Udvikling                            Esbjerg
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Den administrative leder skal lede skolens 
tekniske og administrative arbejde. Du indgår i 
skolens ledelsesteam, som herudover består af 
skolelederen, viceskolelederen og SFO-lederen. 
Du refererer til skolelederen.

• ledelse af det teknisk-administrative arbejde og  
    personale
• budgetlægning- og opfølgning, økonomistyring,
    lønsumsstyring og regnskab
• personaleadministrative opgaver, herunder
    fraværsregstrering og ferieregnskaber mv. i
    samarbejde med kommunens personaleafdeling
    og øvrige forvaltning
• administrative it-opgaver
• videreudvikling og effektivisering af skolens
    administration mv.
• varetage tilrettelæggelse og udførelse af
    udvalgte sekretariatsopgaver
• etablere og følge op på det administrative
    årshjul, som er skoleårets planlægning
• eventuelt indgå i turnus med morgenvagt

• har solid administrativ erfaring og faglig kompe- 
    tence inden for budget, regnskab, økonomi- 
    styring, sagsbehandling og it, herunder med
    konstruktion af regneark og databaser
• har indsigt i og gerne erfaring med lønsumsstyring
• har ledelseserfaring eller lederevner
• har kendskab til personale- og overenskomst-
    forhold
• er selvstændig, initiativrig og udviklingsorienteret.

Kendskab til skoleadministration og kommunale 
forhold i øvrigt vil være en fordel. Du skal være 
indstillet på at arbejde i et levende miljø præget af 
børn, lærere, pædagogiske udviklingsprocesser 
og samarbejde i team.

Du har formentlig en kontoruddannelse suppleret 
med kommunomuddannelsen og gerne en diplom-
uddannelse oveni. Du kan også have en bachelor- 
eller kandidatuddannelse fra universitet eller 
handelshøjskole.

Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår.

Grundlønnen er ca. kr. 326.000,- årligt + pension. 
Der er herudover muligheder for at aftale yderligere 
tillæg, så aflønningen modsvarer dine kvalifikationer. 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i øvrigt efter 
gældende overenskomst og efter forhandling 
med den relevante faglige organisation.

Gladsaxe Skole er en to-sporet skole med ca. 350 
elever og 60 medarbejdere. 

Yderligere information om skolen kan du få på vores 
hjemmeside www.gladsaxeskole.skoleintra.dk 
eller til skoleleder Per Ungfelt på tlf. 39 53 00 30.

Send din ansøgning med relevant dokumentation til 

Gladsaxe Skole
Tobaksvejen 6
2860 Søborg 

eller bkdpun@gladsaxe.dk.

Vi skal have ansøgningen senest den 20. april.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 17.
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IT til 3. klasserne
Tredje ansøgningsrunde for at få del i regeringens millioner 
til computere i 3. klasserne i folkeskolen er nu i fuld gang. 
Der skal søges inden 30. april, og der er penge til alle.

Med pengene i hånden kan man benytte en af SKI’s tre ramme-

kontrakter på området:

  Computere

  Kopimaskiner og printere

  AV-udstyr

 

SKI har sammen med Undervisningsministeriet indgået fordel-

agtige indkøbsaftaler med mange leverandører inden for de tre 

områder. Det sikrer din skole mest muligt for pengene, når du 

skal indkøbe it-udstyr til 3. klasserne. For at få bevilget tilskud, 

må du som skole søge via kommunen. Det er kommunerne, der 

koordinerer en samlet ansøgning for alle skoler.

 

➤	Du kan læse mere om ordningen, og om hvordan du kan købe  

 ind til de bedste priser og vilkår på www.ski.dk/folkeskole.

 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  
Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S 
Tlf. +45 33 42 70 00 Fax +45 33 91 41 44 ski@ski.dk www.ski.dk

It til 3. klasserne har blandt andet som 
mål at få eleverne til at opleve it som en 
del af deres almindelige skolehverdag.
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