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Regeringen agter at lade strukturreformen efterfølge af en 
kvalitetsreform, der handler om, hvordan man sikrer kvalite-
ten i den offentlige sektor – uden at forhøje skatterne. Kvali-
tetsreformen er interessant for os skoleledere, da den kan få 
konsekvenser for vores vilkår, idet der samtidig lanceres en 
reform for offentlig ledelse. Man ved jo, at det ikke rækker 
at udtænke en strategi for velfærdssamfundet uden også at 
pege på, hvordan de gode idéer implementeres. 

Vi kan kun være tilfredse med, at kvalitet sådan kædes 
direkte sammen med ledelse. Men det er afgørende, om 
kvalitets- og ledelsesreformen formår at åbne op, så der bli-
ver en anelse højere til loftet. For de brydninger, vi for tiden 
er vidne til – på vores område i form af fx testning, elevpla-
ner og kvalitetsrapporter – vidner om en situation, der er ved 
at låse sig fast. De nye tiltag præsenteres til sommer, men 
der er dog meldt fem områder ud allerede nu.

Det første punkt peger på, at der skal være en mere enty-
dig ansvarsfordeling mellem politikere og offentlige ledere. 
Det kan vi kun bifalde. Der må formuleres klare kommunale 
mål for den nærmeste tid, fx det kommende skoleår, og for 
et længere perspektiv, der tillader skoleledelsen at tænke 
strategisk. Vedtagelsen af kommunale personalepolitikker 
for skoleledere, som beskriver rammer, kompetenceforhold 
og ledelsesgrundlag, vil også være et stort skridt frem.

Næste punkt drejer sig om klarere ledelsesbeføjelser til 
offentlige ledere. Igen er det en fordel at præcisere forvent-
ningerne og ansvaret, og lade skolerne selv fastlægge, hvor-
dan målene nås. Så man fx undgår, at pludselige lokalpoliti-
ske dispositioner sluger alle ressourcer. Men uden at man 
får så detaljerede regelsæt, at man hele tiden må slå op, 
hvad man må og ikke må. Det fremmer ikke evnen til at 
tænke selv, være innovativ – hvad der også er brug for.

Nummer tre på listen er skærpede krav til lederuddan-
nelse. Klart! Med den nye diplomuddannelse i skoleledelse 
er der blevet lagt en ramme. Men mange skoleledere har i 
dag ikke mulighed for at tage uddannelsen, så der er behov 
for at se på finansieringen. Der er også forskel på, om kom-
munerne giver tillæg for gennemført uddannelse. 

Fjerde punkt er regelmæssig lederevaluering. Igen ja, men 
ikke for bureaukratisk eller ensidigt, da man tit får, hvad 
man måler – skyggesiden ved al evaluering. Man bør bruge 
en metode, der understøtter ledelsesudvikling frem for –
kontrol, og der bør være sammenhæng mellem skolens 
økonomi og de opstillede mål. Kompetenceudviklingsplaner 
for skoleledere kan udgøre grundlaget. Det blev jo aftalt ved 
sidste overenskomst, at de skulle udarbejdes…

Det femte punkt er større anerkendelse og belønning af 
offentlige ledere. Det er rosinen i pølseenden. Ingen tvivl 
om, at anerkendelse fremmer arbejdsglæden. Det er blot for 
billigt sluppet kun at rose. Lad dog skolelederne få en or-
dentlig løn for det ansvar, vi har. I dette nr. af Skoleledelse 
er der en artikel om indsamling og opstilling af skoleleder-
nes overenskomstkrav til. Læs den og i øvrigt OK’08 oplæg-
get på hjemmesiden – og deltag i den lokale debat herom!

For SFR bliver de toner, der slås an i kvalitetsreformen, 
måske til sød musik. Alt kan dog også komme ud af takt. Vi 
må undgå bureaukrati og ensretning i opgaveløsningen. Sam-
fundet i dag bæres ikke af snorlige normer og strukturer – og 
god ledelse er ikke detailstyring. Dertil kommer, at kvalitet 
koster. Man kan derfor ikke alene skrive og snakke sig frem 
til en kvalitetsreform. Der skal finansiering til, og ikke mindst 
ledernes løn- og arbejdsvilkår skal forbedres. .

Reformernes tid

LEDER

Af Erik Lorenzen og Jens Færk
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Et godt grundlag…
   …for refleksion

Da Skoleledernes Fællesrepræsenta-
tion i januar i år sendte ”Kodeks for god 
skoleledelse” på gaden, blev ledere på 
skoleniveau opfordret til at bruge det til 
inspiration og eftertanke. Sådan bliver 
det brugt på Sdr. Felding skole i Ny 
Herning Kommune. 

Skoleleder Torben Rathe og vicesko-
leinspektør Karen Marie Skov Gaards-
vig mødes hver fredag kl. 12 for i et par 
timer uden forstyrrelser at reflektere 
over ledelsesmæssige udfordringer. 
Når det sker, er det jævnligt med ud-
gangspunkt i dele af kodekset.

”Det kommer bredt omkring i forhold 
til de forskellige opgaver, man har som 
skoleleder, og det er et godt udgangs-
punkt for refleksion”, siger Karen Marie 
Skov Gaardsvig. 

”At tænke over sin egen lederrolle og 
lederadfærd er vigtigt for at udvikle sig. 
Både for den enkelte leder og for ledel-
sesteamet er det afgørende at tage sig 
tid til at tænke nogle tanker, der går ud 
over de daglige opgaver. Det bruger vi 
Kodeks for god skoleledelse til”. 

Samtalen i løbet af fredagsmøderne 
kan tage udgangspunkt i, hvordan en 

konkret ledelsesopgave er blevet løst. 
Hvis ikke det er gået så godt som øn-
sket, bliver der sat fokus på, hvordan 
man i det konkrete tilfælde eller hvor-
dan man generelt kan tackle området 
bedre. Kodekset bringer samtalen op 
på et mere overordnet plan.

”Det at få et overblik over en ledel-
sesopgave eller over, hvordan vi funge-
rer som ledere kommer tit i sidste 
række i en travl hverdag. Derfor er det 
vigtigt at have et redskab, der kan bru-
ges til afklaring og til at udvikle ledel-
sesteamet. Jeg er ret sikker på, at vi 

I lederteamet, ledernetværket, forholdet mellem skoleledere  
og forvaltning og i den lokale lederforening kan Kodeks for god 
skoleledelse finde anvendelse

Af Jan Kaare • Foto Birgitte Rødkær

Kodeks for god skole
ledelse indeholder et  
kvalificeret bud på, hvad 
man hen ad vejen bør 
kunne mestre som leder, 
siger Karen Gaardsvig  
og Torben Rathe. 
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også fremover vil få gavn af kodekset. 
Det vil også blive brugt i de netværks-
grupper for skoleledere, der er blevet 
dannet i forbindelse med oprettelse af 
Ny Herning Kommune”, siger vicesko-
leinspektøren.

Hvad der berører en skoleleder
Punkt 5 i kodekset handler om, at den 
gode skoleledelse skal sikre kvaliteten i 
skolens lærings-, omsorgs-, og dannel-
sesprocesser, og punkt 8 slår fast, at 
den gode ledelse også skal have øje for 
at sikre kvaliteten i udviklingen og le-
delse af skolens personale. De to punk-
ter har ifølge Karen Marie Skov Gaards-
vig allerede givet inspiration.

Skoleleder Torben Rathe peger også 
på punkt 7, der handler om at udvikle 
strategier for skolens udvikling.

”Jeg ser skolen som en kulturbærer, 
der modvirker opsplitning af samfun-
det. Derfor er det at diskutere kvalite-
ten af skolens lærings-, omsorgs-, og 
dannelsesprocesser utrolig vigtig. I det 
hele taget giver kodekset et godt bil-
lede af, hvad det er vigtigt at berøre 
som leder. Man kan sige, at det inde-
holder et kvalificeret bud på, hvad man 
hen ad vejen bør kunne mestre som  
leder”, siger skolelederen.

Det er forskelligt, på hvilke områder 
man som leder skal udvikle sig, men 
det er i alle tilfælde vigtigt, at man for-
holder sig til sig selv som leder.

Det har der desværre været meget 
lidt tid til i de seneste år, og det er i 

den forbindelse ærgerligt, at kodekset 
dumper ned i debatten samtidig med 
at skolerne skal til at tage fat på kvali-
tetsrapporter og en række andre skole-
politiske tiltag. Resultatet kan blive, at 
det ikke får den plads, som det burde 
være berettiget til. Alligevel er initiati-
vet tiltrængt.

”Skoleledere har ikke så meget tid til 
at fordybe sig i sig selv, men det er fak-
tisk afgørende at tage sig tid. Først ved 
at gøre det, kan man finde ud af, hvad 
der skal i fokus i ledelsesteamet og på 
skolen. Hvis en skole ikke fungerer or-
dentligt, bør ledelsesteamet måske 
ikke kigge på medarbejderne, men i 
stedet kigge på sig selv. Man bør må-
ske stille spørgsmålet: Hvad er der galt 
ved de processer, som vi har gang i  
eller ved den måde, hvorpå vi fungerer 
som team? De spørgsmål lægger  
kodekset op til”, siger skolelederen.

I spænd med uddannelse
For alle skoleledere gælder, at selv-
refleksion og bevidsthed om, hvordan 
man vægter forskellige ledelsesopga-
ver, bør spille en stor rolle.

De refleksioner foregår på flere pla-
ner i Herning Kommune. Mange skole-
ledere er i dette skoleår ved at tage  
diplomuddannelse i ledelse, hvilket går 
fint i spænd med at arbejde med Fæl-
lesrepræsentations Kodeks. Og kom-
munen har taget initiativ til at oprette 
flere ledernetværk.

”Du står som mellemleder med et 

meget bredt ledelsesfelt, derfor er det 
afgørende, at du er din rolle bevidst, og 
at du også er bevidst om, at du er rolle-
figur for mange andre. Den slags glem-
mer man tit i dagligdagen, men både 
igennem kodekset og i kraft af uddan-
nelsen får vi fokus i den retning. Nogle 
gange er man ikke opmærksom på, 
hvad man fravælger. Det giver kodek-
set god mulighed for at gøre noget 
ved. Man kan bruge det som en test: 
Hvor ligger jeg inden for dette område, 
og hvordan kan jeg vægte anderledes”. 

Både i Herning Kommunes ledernet-
værk og i de lokale lederforeninger kan 
kodekset få betydning.

Det er godt, at 
kodekset er ud-
sendt som en bog, 
hvor den enkelte 
skoleleder selv kan 
skrive i, så man kan 
vende tilbage og se 
sine egne reflek-
tioner

Karen Marie Skov Gaardsvig

„

»
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”I bestyrelsen for den lokale skole-
lederforening har vi netop haft kodek-
set på dagsordenen. Jeg tror, at det kan 
komme til at spille en stor rolle i op-
bygningen af en fælles lederforening, 
fordi der er et godt grundlag for at finde 
både et politisk og fagfagligt ståsted”. 

”Ved at politikerne i vores fællesre-
præsentation er kommet med et bud 
på, hvad den synes er god skoleledelse, 
og hvordan man synes skolen skal ud-
vikle sig, får vi et godt afsæt for de lo-
kale diskussioner. Jeg ser kodekset som 
et bud på, hvad man gerne vil have, at 
medlemmer samler sig om i den nye 
forening”, siger Torben Rathe.

Han mener, at kodekset er med til 
klart at definere skoleledernes rolle 
som ledere både i forhold til opgaverne 
og i forhold til medarbejderne.

”Da ledelsesrummet er under hastig 
forandring, er det helt centralt at få et 
bud på, hvordan det skal udfyldes”,  
siger skolelederen.

I de kommunale netværksgrupper 
forestiller han sig, at kodekset kan fun-
gere som et afsæt, når man skal ud-
pege de områder, der skal fokus på, og 
som basis, når man skal pege på de 
felter, som lederne kunne ønske sig 
prioriteret højt af den kommunale for-
valtning.

Sdr. Felding Skole har 400 elever og 
32 lærere. Karen Marie Skov Gaardsvig 
og Torben Rathe har begge været med 
i skolens ledelse i fem år. 

Kodeks for god skoleledelse ligger på 
www.skolelederne.org..   

Uanset hvilket 
underpunkt, du går 
ned i, så kommer 
du vidt omkring,  
og derfor lægger 
kodekset op til 
mange forskellige 
indfaldsvinkler

Torben Rathe

„

I al snakken om god ledelse, glemmer Torben Rathe ikke, hvad det handler om: Eleverne!

En del af de kommunale visioner
Kodeks for god skoleledelse bliver i flere kommuner brugt til at formulere 
grundlaget for, hvilken form for skoleledelse man ønsker sig. Det gælder  
f.eks. i Fredericia Kommune, hvor det indgår i et kommunalt udspil om visio-
ner for skoleledelse.

Kommunen formulerer deres brug af Kodeks således: Skolelederne i Frede-
ricia er centrale nøglepersoner i udviklingen og realiseringen af Byrådets Vi-
sion 2012. Det betyder, at ”Kodeks for god skoleledelse” indgår som en del  
af det strategiske arbejde med udvikling af skolelederne både som gruppe  
og som enkeltpersoner.

”Vi er meget glade for, at kommunen har taget udspillet så seriøst op. Det 
viser, at man har respekt for det arbejde, som Skoleledernes Fællesrepræ-
sentation står for”, siger skoleinspektør Åse Krogh Mikkelsen, Bredstrup-
Pjedsted Fællesskole.

Ud over at være en del at det skriftlige ledelsesgrundlag vil kodekset også 
blive brugt som udgangspunkt for de medarbejderudviklingssamtaler, som 
alle skoleledere i kommunen netop er blevet indkaldt til.
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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.
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Vision, 
mission & 
fusion

I 90’erne var der en stigende oplevelse i skoleledergruppen 
af, at deres arbejdsvilkår og rolle havde ændret sig så meget, 
at der var brug for en øget fokusering på egne problemer og 
udfordringer. Man ønskede derfor en organisatorisk priorite-
ring af ledelsesområdet samt større selvstændighed med 
hensyn til varetagelsen af egne interesser.

Det gik dog lidt trægt med forandringerne. Og var der 
enighed blandt skolelederne om målet, var der det ikke på 
daværende tidspunkt om midlerne. Hvor nogle – forenklet 
sagt – foretrak en mere konfronterende stil, ville andre hel-
lere gå dialogens vej. Faktum blev, at to store grupper fulgte 
hver sin strategi og gik hver sin vej i to lederforeninger.

Set i bagklogskabens klare lys har splittelsen næppe styr-
ket skolelederne som gruppe. Den indre splid har betydet, at 
en del energi er gået med at forholde sig til ’dem i den anden 
forening’, og det har endda til en vis grad givet udenforstå-
ende mulighed for at spille på uenigheden. 

På den anden side har splittelsen tilført dynamik, idet 
skolelederne – foruden til deres egen lederrolle og identitet – 
har måttet tage stilling til deres organisatoriske ståsted. Og 
tilsvarende har fagforeningerne over en bred kam måttet 
oppe sig for at følge med, ja være foran og få nye varer på 
hylderne. De har simpelthen været nødt til at tænke en eks-
tra gang på deres ledergrupper…   

Ser man derfor på fordelene ved den konkurrence, der har 
fundet sted i de snart 10 års splittelse, kan man sige, at skole-

lederne foreningsmæssigt har udviklet sig fremadrettet. I 
skikkelse af to parallelle forløb i Lederforeningen og Dan-
marks Skolelederforening, der hver har etableret egne sekre-
tariater med selvstændig profil, udtaleret, rådgivning, konfe-
rencer, kurser, medier mv. 

Begge foreninger har formået at sætte sejlene i forhold til 
de forandringens vinde, der har blæst, og som blandt andre 
ting har bragt: Ledelse, ledelse og atter ledelse med sig. I 
perioden er ledelse – ikke mindst på det offentlige område – 
blevet genstand for debat, undersøgelse, forskning, og der er 
kommet et væld af litteratur, efter- og videreuddannelsestil-
bud på området.

En ny begyndelse
De to skolelederforeninger har dyrket hver deres profil, og der 
er nuancer i opfattelsen af, hvordan ledergruppen bedst bør 
placeres i det store fagforeningsbillede. Men samtidig er lig-
hederne mellem DS og LF lige så stille kommet til at domi-
nere i forhold til forskellene. 

Et kardinalpunkt har det været, om skolelederne kunne 
opnå ret til at forhandle egne løn- og arbejdsvilkår. Det har 
begge foreninger på hver sin måde arbejdet på at få igen-
nem. Ved at argumentere internt over for LC/DLF. Og ved at 
lægge eksternt pres på ved at stå uden for det etablerede  
system og prøve at påvirke arbejdsgiverne – især KL – til at 
også at skubbe på. 

Skolelederne har været splittet i 10 år, men nu 
skulle det snart igen være muligt at sige ”vi” og 
”os” og ikke længere ”de” og ”dem”…

Af Michael Diepeveen • Foto Michael Rasmussen
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Gennembruddet kom, da LC i 2005-06 afgav forhandlings-
retten til skolelederne både centralt og lokalt. Der er tale om 
en delegering og ikke en overdragelse af denne ret, men det 
er en delegering, der overskrider point of no return. For rej-
ses der tvivl om, hvor forhandlingsretten ligger nu, vil skole-
lederne reagere – og står lederne sammen, er deres position 
stærk. 

Så da begge foreninger anerkender den indsats, man hver 
især har gjort for at markere ledernes særlige rolle i takt med 
den udvikling, der er sket på ledelsesfronten og organisato-
risk, har et nyt scenarie efter 10 års adskillelse oprullet sig: 
Samlingen af skoleledergruppen igen. 

Den 23. august 2007 skal beslutningen tages. Begge for-
eningers højeste myndighed – repræsentantskaberne – sam-
les den dag under ét tag i Odense Kongrescenter til to eks-
traordinære møder med stort set det ene, samme punkt på 
dagsordenen, nemlig dannelsen af: Skolelederne. Og ved to 
gange ja vil den nye, fælles lederforening formelt være en 
realitet pr. 1/1-2008.

Det er ikke en beslutning, der tages ud i det blå. Forud er 
gået et stort arbejde med at forberede rammer og indhold for 
den nye forening, at opbygge tillid og et samarbejde på alle 
planer og mest af alt at skabe en fælles vision. For Skole-
lederne skal ikke kun være et fletteværk mellem LF og DS, 
men skal – billedligt talt – rejse sig som en Fugl Føniks af 
asken fra dem.

En fusion rummer nemlig chancen for at tænke anderle-
des. Og giver mulighed for at undgå at bære fortidens vaner 
og – ja – måske selvtilstrækkelige kulturer med sig. I stedet 
for blot at afslutte noget, er der derfor nu lejlighed til at være 
med i en ny begyndelse! 

Demokratisk proces
En forbrødring af skolelederne falder sammen med andre ud-
viklingsperspektiver. Implementeringen af centralregeringens 
initiativer på skoleområdet og strukturreformen med dens 
omstruktureringer mv. af skolevæsenerne lægger et stort 
pres på skolen, lærerne og ikke mindst lederne. 

Disse udfordringer samt varetagelsen af forhandlingsretten 
kræver, at skoleledernes forening går foran og står medlem-
merne bi. Og generelt synes fagforeningerne i de senere år 
at tage handsken op ved at gå sammen i større og stærkere 
forbund. Vi har set det med bl.a. dannelsen af 3F, men også 
ved S81 og Formidlernes indtræden i DLF.

Samtidig slår imidlertid en anden tendens igennem på det 
organisatoriske område i form af øget diversitet, idet der ta-
ges større hensyn til særlige medlemsgrupper og deres spe-
cifikke forhold. Det kan være af faglig-professionel art, men 
det gælder også de offentlige ledergrupper, der får større 
selvstændighed, separat sekretariatsbetjening mv.

Begge dele – fusion og fission, samling og spaltning – er 
processer, der giver energi. Og begge kan være strømpile for 
skolelederne i retning af at danne fælles sag og front.

På den baggrund blev de første kontakter mellem de to 
foreninger taget for ca. 1 ½ år siden af formændene. Øvelsen 
herfra har været at holde alle muligheder åbne – også selv 
om der kan være modsatrettede tendenser. Midlet har været 
en anerkendende tilgang med primært fokus på det, der er 
enighed om, hvilket har udviklet sig til en god dialog og siden 
til et regulært samarbejde.

Ved en beslutning i de to repræsentantskaber formalise-
redes kontakten mellem de to foreninger ved dannelsen af 
Skoleledernes Fællesrepræsentation pr. 1. august 2006. Her 
lagde man for alvor et fundament for en senere sammenslut-
ning af foreningerne ved at samarbejde politisk og på sekre-
tariatsniveau om kurser, medier, lønforhandlinger og fælles 
udtagelse af OK’08-krav.

Politisk-organisatorisk har samarbejdet centralt haft en sty-
regruppe i spidsen, der består af de to foreningers formænd 
og næstformænd samt et forum for de to bestyrelser. Tilsva-
rende er der decentralt dannet fælles lokale SFR-afdelinger, 
der matcher de nye storkommuner. 

SFR har flere formål. Dels at være forum for afklaring af 
fælles målsætninger og politik for at få et grundlag at danne 
den ny lederforening på. Dels at udgøre et resultatorienteret 
samarbejde med henblik på at varetage skoleledernes inter- »

Koncentrerede og  
glade SFR-politikere.
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esser maximalt og tale skoleledernes sag i høringer, i repræsen-
tationer, ledelsespolitiske spørgsmål, den offentlige debat mv.

Alt i alt har erfaringerne været gode. Der har været enig-
hed om indhold i høringssvar, tilrettelæggelse af kurser og 
møder, fastlæggelse af linjen i de fælles medier. Tilbagemel-
dinger fra kommunerne peger desuden på, at samarbejdet de 
fleste steder har udviklet sig tilfredsstillende. 

De to formænd har endvidere deltaget på SFR-vinter-
møder, hvor holdningerne er blevet afstemt i dialog med de 
fremmødte skoleledere. Endelig er der for nylig med held af-
holdt SFR-lønmøder, hvor de fleste af de 93 nye kommuner 
var repræsenteret.  

Samarbejdet har også sig udfoldet i de to bestyrelser, der 
har mødtes for at nå til en fælles forståelse af alle forhold af 
politisk-organisatorisk art om den nye forening. To særlige 
områder har haft prioritet og har givet resultater. Udarbejdel-
sen af et fælles ledelsespolitisk udspil, nemlig Kodeks for 
god skoleledelse. Og nu bestyrelsernes beslutning af et 
Grundlag for dannelsen af Skolelederne.

Sidstnævnte er et stort skridt i retning af realiseringen af 
den nye skolelederforening. På den baggrund anbefaler alle 
bestyrelsesmedlemmer et ja til repræsentantskaberne om at 
beslutte fusionen (se s. 14 ff.). Papiret udgør samtidig grund-
laget for udarbejdelse af et sæt vedtægter for den nye leder-
forening, der skal vedtages den 23. august, så de to forenin-
ger smelter sammen til én.

Vejen er klar
Dannelsen af Skolelederne er altså beskrevet i en række fæl-
les hensigtserklæringer, der ligger i deres fulde ordlyd på 
hjemmesiden. Næppe overraskende er formålet med for-
eningen – som i de to eksisterende foreninger – at varetage 
skoleledernes interesser optimalt på alle områder. 

Det sker ved den nye skolelederforenings egen indsats og i 
et forpligtende samarbejde med andre organisationer. Det 
betyder bl.a. medlemskab af DLF, LC og LC-lederforum, KTO 
og FTF. Og medlemsgrundlaget bliver ledere i og omkring 
folkeskolen ansat efter overenskomster indgået af DLF/LC. 
Andre grupper skoleledere, der er medlem af de to foreninger 
nu, kommer med ved særordning. 

Skolelederne indgår således i det etablerede forhandlings-
retslige fællesskab, men arbejder og udtaler sig i øvrigt helt 
på egne præmisser. Dette indebærer bl.a. etableringen af et 
selvstændigt sekretariat med hovedsæde i København og 
med en regional/decentral funktion. 

Foreningen vil have fokus på forbedring af skoleledernes 
løn- og arbejdsvilkår samt på kvaliteten af skolens ydelser.  
I forlængelse heraf tilbyder foreningen faglig og personlig 
sparring, professionel rådgivning og konsulentbistand. Skole- 
lederne vil desuden være synlig om ledelsesforhold, pædago-
gik mv. og har egen konference- og kursusvirksomhed samt 
mediestrategisk kompetence.

Politisk har Skolelederne en uafhængig profil med egne  
repræsentationer, kontakter i det politiske system, til beslut-
ningstagere, medier mv. Alt sammen sikret i en politisk 
struktur, der er rimelig velkendt i forhold til nu, dvs. med et 
repræsentantskab, en bestyrelse og et formandskab. 

Repræsentantskabet er opbygget på grundlag af den nye 

Køreplan for 
den nye forening

Retrospektivt og fremadrettet – ved et ja fra de to for-
eningers repræsentantskaber – ser planen for samlingen 
af skolelederne i en ny, fælles forening sådan ud: 

•   De to repræsentantskaber beslutter dannelsen af SFR 
i foråret 2006.

•   SFR er en realitet pr. 1. august 2006.
•   Lokal SFR-organisering, sekretariatssamarbejde, re-

præsentationer og politikker, kodeks, lønmøder, blad, 
medier, OK-krav mv. Efterår 2006-forår 2007

•   De to repræsentantskaber skal beslutte dannelsen af 
Skolelederne ved at vedtage et nyt, fælles sæt ved-
tægter den 23. august 2007. 

•   Generalforsamlinger med valg mv. i de kommunale 
foreninger i september-oktober 2007.

•   Årsmøde med skolelederforeningernes 100 års  
jubilæum den 4-5. oktober 2007

•   Repræsentantskabsmøde i Skolelederne med valg af 
formand, næstformand og bestyrelse samt vedtagelse 
af kontingent den 29. november 2007. 

•   Skolelederne er en realitet pr. 1. januar 2008. 

 Alt materiale, arbejdsgrundlag mv. kan hentes på 
hjemmesiden www.skolelederne.org.

De to bestyrelser høvler de sidste knaster af…                                                        ...noget forsvandt i diskussion, konsensus og kompromis…    
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kommunestruktur, men med forskellige former for demokra-
tisk beskyttelse. Repræsentantskabet vælger formand og 
næstformand samt 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den 
valghandling er – for så vidt Skolelederne besluttes den 23. 
august – planlagt til at finde sted ultimo november, efter at 
der har fundet valg sted til repræsentantskabet i kommu-
nerne. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv vedrørende evt. nedsæt-
telse af faste udvalg, adhoc-udvalg mv. og fastlægger selv 
sin arbejdsform. Decentralt skal Skolelederne tilsvarende or-
ganisere sig med kommunale afdelinger med generalforsam-
ling og bestyrelse med aftaleansvar i relation til bl.a. lokal-
lønsforhandlingerne. 

Det regionale mellemled, som man har kendt det i form  
af kredse, fortsætter også ved, at der dannes et antal funk-
tionsdygtige, tværkommunale netværk mellem de kommu-
nale afdelinger. Måske bliver det 9, måske 11? Det besluttes 
først ultimo november.

I alle tilfælde udpeges en repræsentant fra hver kommunal 
afdeling i området til de tværkommunale netværk, der vil få 
ansvar for tværkommunale aktiviteter, samarbejde, sparring, 
kurser, konferencer mv. En repræsentant fra hvert netværk 
udpeges desuden til et landsdækkende netværksråd, der ikke 
er et formelt politisk organ, men vil være rådgivende over for 
bestyrelsen.

Lokalt er det målet at fjerne alle organisatoriske relationer 
til DLF’s lokalkredse, men selvfølgelig skal man fortsat kun-
ne søge samarbejde alle steder, hvor det er opportunt. 

Den nye forening betaler et centralt kontingent til DLF. Det 
dækker bl.a. medlemskab af den nævnte organisatoriske fa-
milie. Men Skolelederne har som mål at reducere dette kon-
tingent, så mest muligt af beløbet understøtter skoleleder-
nes egen økonomi. Desuden vil Skolelederne arbejde på, at 
lederne fritages for betaling af evt. konfliktkontingent.

Perspektiverne er mange. Et egentligt værdigrundlag er 
ikke besluttet, men de to bestyrelser har talt om, at den nye 
lederforening skal arbejde inden for begreber som: Trovær-
dighed, grundighed, synlighed, åbenhed, engagement og  
integritet. Et anden mulighed kunne være at arbejde på at 
skabe en organisation, som omfatter undervisningsledere på 
flere eller alle områder.

Lige nu handler det imidlertid om at samle skolelederne i 
og omkring folkeskolen og hurtigt at etablere sig med henblik 
på at varetage gruppens interesser optimalt, herunder op-
bygge et nyt, fælles professionelt sekretariat..

Vildu 
mere?
Pædagogisk 
Diplomuddannelse,
Medborgerskab

Tværfaglig 
Diplomuddannelse,
Globalisering og 
Social forandring

Diplomuddannelse 
i Ledelse, 
Skoleledelse

De fleste nye og gamle ud-
dannelsesmoduler kan tages
som fjernundervisning

Se www.cvuson
derjylland.dk
CVU Sønderjylland 
University College
Efter- og Videreuddannelsen
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev
Telefon 7322 2463

                                 ...andre knaster kom ikke væk, men blev mindre…   



ÅRSMØDE 2007

ODENSE CONGRESS CENTER, ODENSE, TORSDAG DEN 4. OKTOBER 2007, 
KL. 10.00-16.45 OG FREDAG DEN 5. OKTOBER 2007, KL. 9.00-12.00

TEMA: LEDELSE I TIDEN

•   Årsmødet er åbent for alle ledere med  
tilknytning til folkeskolen. Deltagelse er gratis

•   Endeligt program for årsmødet forventes udsendt 
til alle medlemmer medio august

•  Åbning ved: 

1. Viceborgmester, Odense
Alex Ahrendtsen
Taler

Undervisningsminister 
Bertel Haarder
Taler

Formand for DS 
Erik Lorenzen
Taler*

Formand for LF
Jens Færk 
Taler*

*  Under forudsætning af, at der forinden træffes aftale om  
en fusion af de to skolelederforeninger, vil årsmødetalen i år  
blive holdt af begge foreningers formænd

•  Foredragsholdere på årsmødet torsdag er: 

Chefkriminalinspektør 
Per Larsen
Skoleledernes ledelsesmæssige ansvar

Prorektor på Københavns Universitet 
Lykke Friis
Ledelse i en globaliseringstid

•  Foredragsholdere på årsmødet fredag er:

Folketingsmedlem 
Margrethe Vestager
Skoleledelse & skoleudvikling –  
overvejelser i en opbrudstid

Sanger og sangskriver  
Peter A.G. Nielsen
Det sansende menneske

Årsmødet finder sted på Odense Congress Center, Ørbækvej ��0, ���0 Odense SØ

TORSDag DEN 4. Og fREDag DEN 5. OKTObER 2007

     Skoleledernes

ÅRSMØDE 2007
               Ledelse i tiden…

•  Praktiske oplysninger

Der vil naturligvis være festmiddag, musik, under-
holdning og over 10002 udstilling under årsmødet

Tilmelding til frokost og medlemsfest: Sker på 
hjemmesiden www.skolelederne.org  

Hotel: Særlig blanket fra Van Hauen Conferences 
til brug ved hotelbestilling på www.vanhauen.dk/ds
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Exact Ejendomme
Statsaut. Ejendomsmægler

Ferielejligheder fra 299.000 dkk
Golflejligheder fra 685.000 dkk
Villaer fra 1.118.000 dkk
www.2base.com • kontakt@2base.com

© 2Base Estate Agency 2007, Exact Ejendomme er eksklusiv agent for 2Base i Danmark

Tag på spændende 
besigtigelsesrejser med 2Base. Vi 
rejser til Bodrum og Alanya for at 
se vores fantastiske projekter. 
Der er rift om pladserne, så tilmeld 
dig nu…
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information...

Ri  70   
es

 22 87 77 ll r b ø

ng
e e  g 

w bas c nf

w w.2 e. om/i o



Fortsat selvstændighed
Som en af de personer, der gennem de sidste 10-15 år har 
været tættest på forandrings- og udviklingsprocessen i de to 
skolelederforeninger og relationerne til Danmarks Lærerfor-
ening og løbende har vurderet ændringerne, har jeg oplevet 
en voksende lokal vilje til at være sammen for at løse vigtige 
kommunale skolemæssige opgaver på ledelsesniveau.

Samtidig er der to ting, der på centralt hold for mig har 
stor betydning, nemlig den gensidige anerkendelse af, at en 
ny, fælles skolelederforening kan etableres, fordi der både 
udefra og internt i DLF har været et pres på frigørelsespro-
cessen. 

Gennem Lederforeningen, fordi den har kunnet bevæge 
kongres, hovedstyrelse og formandskab i Lærerforeningen til 
at imødekomme alle ”vores” krav fra 1997 og lidt mere – og 
gennem Danmarks Skolelederforening, fordi vi har vist, at 
skoleledere selv kan, også selv om vi ikke var med i det 
gamle organiserede system, og forhandlingsretten dermed 
ikke var til stede. 

De mange drøftelser og forhandlinger mellem de to nuvæ-
rende bestyrelser om måden, en ny skolelederforening skal 
organiseres på og om de skolepolitiske kriterier, der skal 
danne grundlaget, har vist, at en fusion er mulig, idet der 
ikke er generel forskel på ledelsesopfattelsen i de to nuvæ-
rende foreninger. Så langt, så godt.

Det allervigtigste lige nu er for mig, at en ny forenings be-
styrelse og repræsentantskab vil arbejde for, at selvstændig-
hedsprocessen fortsætter, så vi fortsat kan udvikle en mo-
derne fagforening. Sådan at medlemmerne oplever både en 
effektiv, dygtig sagsbehandling og det personlige engage-
ment hos medarbejdere og bestyrelse, der sikrer den enkelte 

fornuft og følelser
Styregruppen og medlemmerne af de to bestyrelser er bedt om at vurdere 
fremtidsudsigterne for den ny, fælles skolelederforening...

Af Michael Diepeveen • Fotos DS/LF

Samarbejdet mellem Lederforeningen og Danmarks Skole-
lederforening i SFR har været en positiv realitet i trekvart år. 
Der er dannet en række centrale og lokale foraer. Sekretaria-
terne arbejder også sammen, har dannet sagsbehandlerteam 
og deles om opgaverne – ja, så meget, at medlemmerne i 
stigende grad kontakter den ”anden” forening…

Den centrale politiske ledelse mødes jævnligt i styregrup-
pen, der med de to formænd i spidsen træffer de daglige po-
litiske beslutninger, mens bestyrelserne i begge foreninger 
har afholdt fælles bestyrelsesmøder for at drøfte de mere 
overordnede linjer. Bid for bid er alt ”hakket af”, og der er 
hermed opnået foreningspolitisk konsensus for dannelsen af 
Skolelederne.

I hvert fald er der nu på centralt niveau enighed om retnin-
gen og om, at fusionen af Lederforeningen og Danmarks 
Skolelederforening skal ske ved beslutning på to ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøder for foreningerne den 23. 
august 2007 i Odense.

Med respekt for tidligere repræsentantskabsvedtagne afta-
ler, er de to bestyrelser nået til enighed om, hvad holdnin-
gerne er til stort set alle politisk-organisatoriske aspekter og 
forhold vedrørende fusionsprocessen. Der er i den forbindelse 
udarbejdet et grundlagspapir (ligger på hjemmesiden), der på 
én gang er visionært og konkret, og som kan danne basis for 
et nyt, fælles sæt vedtægter. 

Udfordringen for de to bestyrelser har været at beskrive 
den fælles fremtid ud fra spørgsmålet: Hvordan får vi skabt 
en moderne, fremadrettet og medlemsorienteret fagfor-
ening? Man har ikke blot talt sig frem til et kompromisernes 
kompromis, men søgt at rydde de sidste barrierer, og er det 
kun lykkedes 98 %, er man til gengæld blevet enige om at 
formulere nogle perspektiver for resten.

Dermed har man også skabt en ubundet start for det nye 
repræsentantskab, den nye bestyrelse, nye formand, næst-
formand, lokale kommuneformænd etc. i Skolelederne, der 
ikke har brug for at slås med unødige problemstillinger eller 
urealistiske fremtidsforventninger.

Herudover er der konkrete resultater med i bagagen. Med 
fælles repræsentationer, høringssvar, kodeks, medier, kurser, 
lønmøder, lokale lønforhandlinger og udtagelse af centrale 
OK-krav er der lagt et fundament og nu også en tidsplan for 
dannelsen af Skolelederne. Se artiklen s. 8.

Vejen til Skolelederne ligger ikke kun åben; der er også op-
bakning til at gennemføre de sidste etaper. I den forbindelse 

er alle bestyrelsesmedlemmer incl. styregruppen bedt om at 
formulere et indlæg med deres vurdering af den forudgående 
fusionsproces og fremtiden for en ny skolelederforening. 

ERIK LORENzEN
fORmaND 

DaNmaRKS 
SKOLELEDER-
fORENINg
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»

skoleleder og skolelederne som helhed muligheden for et 
godt arbejdsliv.

Med den løn- og fagforeningspolitiske vægt lagt såvel 
kommunalt som centralt vil en ny forening modsvare vores 
arbejdsgiveres organisation, og jeg er meget glad for, at der 
desuden på landsplan – ved oprettelsen af ca. 10 netværk, 
bestående af foreningens kommunale repræsentanter i om-
rådet –  kan skabes et særdeles godt grundlag for kursusvirk-
somhed og kollegial sparring mv.

JENS fæRK
fORmaND
 

LEDER-
fORENINgEN

Skolelederne går sammen 
I 1997 var skolelederne egentlig enige om målet: Større selv-
stændighed, og så skulle aftale- og forhandlingsretten for 
skoleledernes vilkår varetages af skolelederne selv.

Det var uenigheden om vejen til målet, der førte til den 
ulyksalige splittelse af skolelederne. Spørgsmålet, der skilte 
vandene, var i al sin enkelthed vurderingen af muligheden for 
at realisere målet – inden for eller uden for det etablerede  
organisationssystem.

Selvstændigheden er dokumenteret, og aftale- og forhand-
lingsretten er nu placeret hos skolelederne – både centralt og 
lokalt, og så må vi se fremad.

Implementeringen af kommunalreform, kvalitetsreform og 
byger af lovtiltag på skoleområdet byder på så store udfor-
dringer, at der skal sættes alt ind på, at skolelederne nu i 
fællesskab viser handlekraft og taler med én røst.

Når vi formår at anerkende hinandens udgangspunkter, 
kan vi bevæge os fremad i fællesskab og sammen skabe en 
ny fælles virkelighed. Det har samarbejdet i SFR vist med 
stor tydelighed, og for mig at se kan der ingen berettiget tvivl 
være om, at den nye – og eneste troværdige – virkelighed  
efter 1. januar 2008 er: Skolelederne.

aNNETTE 
bELLINg
NæSTfORmaND

DaNmaRKS 
SKOLELEDER-
fORENINg

Brug for én forening 
Kommunesammenlægning – udlægning af flere og større  
arbejdsopgaver – stærkt øget politisk bevågenhed over for 
folkeskolen. Blot et lille uddrag af de udfordringer, vi som 
skoleledere oplever lige nu. 

Vi får som skoleledere derfor brug for at agere som én for-
ening – tale med én stemme for at sikre os at blive hørt i 

aNDERS baLLE
NæSTfORmaND 

LEDER-
fORENINgEN

Samlet gør stærk!
For mig at se, er det naturligt og helt nødvendigt, at vi som 
ledere samles i en forening. Den kraftige eksponering, som 
ledelse i skolen gennem de senere år har fået, har styrket 
behovet for, at vi står sammen om at sikre kvaliteten i opga-
vevaretagelsen og samtidig om at sikre optimale vilkår for 
opgaveløsningen.

Samling af skolelederne i en stærk, fremadrettet, moderne 
fagforening for alle landets skoleledere har været målet for 
mig siden jeg i 2004 blev valgt ind i Lederforeningens besty-
relse.

Det har været en særdeles spændende og konstruktiv pro-
ces, vi i de to foreninger de sidste par år har gennemlevet, 
og der er for mig ingen tvivl om, at en samling vil være en 
væsentlig styrkelse af skoleledernes position; forhandlings-
mæssigt vedr. løn- og ansættelsesforhold og indflydelses-
mæssigt i øvrigt vedr. vores position i forhold til offentlig-
heden og i forhold til diverse repræsentationer i Under- 
visningsministeriet, Kommunernes Landsforening m.fl.

Det var ærgerligt, at splittelsen blev en realitet for snart 10 
år siden, men den har på den anden side banet vejen for den 
selvstændiggørelse aftalemæssigt og politisk, som har fun-
det sted siden. Og at vi nu samles, vil styrke foreningens 
muligheder for altid at holde fokus på kerneydelserne:

•  Sikre de bedste løn- og arbejdsforhold for lederne.
•  Sikre kollektive aftaler med individuelle muligheder.
•   Sikre medlemmernes tryghed, hvis de kommer i vanske-

ligheder.
•   Varetage medlemmernes interesser ledelsesfagligt,  

pædagogisk og uddannelsesmæssigt.
•   Varetage medlemmernes interesser i samfunds-

udviklingen.

Samlingen vil også styrke vore organisatoriske muligheder for 
at kunne være stærkt organiseret både centralt og lokalt. Det 

fremtiden. Arbejdet i SFR er aktuelt og nødvendigt, og på 
den måde er det også blevet bevist, at det kan lade sig gøre 
at samle skolelederne nu. For mit vedkommende har det 
været en positiv oplevelse at se og mærke, at skolelederes 
værdier og holdninger – uanset fagpolitisk ståsted – på 
mange måder er sammenfaldende. 

Samtidig har det også været vigtigt for mig at viderebringe 
de værdier, vi i DS har slået til lyd for – og jeg føler mig i høj 
grad hørt og forstået. Jeg anerkender, at der er punkter, hvor 
vi i de to foreninger ikke er enige, men ser det som en væ-
sentlig opgave at fortsætte vores fælles arbejde – til fælles 
bedste for alle skoleledere.
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lokale ledersamarbejde i kommunerne vil få meget bedre vil-
kår og muligheder. Mange ting vedrørende samarbejdet vil 
blive lettere, ligesom den vil give bedre vilkår for det kultu-
relle fællesskab.

Jeg ser samlingen som et kæmpe fremskridt for landets 
skoleledere, og jeg ser store fremtidsmuligheder i yderligere 
fusioner og/eller samarbejde med skoleledere fra andre sek-
torer. Jeg ser en lys fremtid for landets skoleledere. 

KIm bRØbECH
LaNDS-
bESTyRELSEN

DaNmaRKS 
SKOLELEDER-
fORENINg

En stærk lederforening
Da jeg som nybagt leder i folkeskolen deltog i mit første års-
møde i Danmarks Skolelederforening i Kolding i 1993 fornem-
mede jeg, at der var noget særligt i gærde. Det kulminerede 
med beslutningen i 1997, hvor DS brød med DLF og blev en 
selvstændig fagforening.

Siden er der gået 10 år, hvor Danmarks Skolelederforening 
og Lederforeningen hver for sig har arbejdet på at skabe så 
gode arbejdsbetingelser for ledere som muligt.

Der var klare grunde til at vejene skiltes i 1997, men det 
kan nu konstateres, at de to foreninger i den mellemliggende 
tid har været hinandens forudsætninger for, at vi nu er på vej 
til at danne et nyt, fælles tredje: Skolelederne.

I en tid, hvor ledelse er på dagsordenen i hver eneste na-
tional og international undersøgelse vedr. folkeskolen, er be-
hovet for fokus på ledelsesopgaven af afgørende betydning.

Dette fokus skal vi sammen vide at udnytte. Dette sker 
bedst ved at samle alle ledere i en fælles forening. Samlet 
kan vi lægge den nødvendige vægt i debatten om folkesko-
len, og sammen kan vi formulere de krav, der sikrer ledelse 
af skoler nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Sammen kan vi arbejde for at ledelse som profession kom-
mer i fokus og giver den foreningsmæssige ramme for alle 
lederkategorier i folkeskolen. 

Der er lavet et stort forarbejde med henblik på at tilrette-
lægge en proces, der sikrer begge foreningers synsvinkler på 
ledelsesopgaven, men også en fælles tilgang med fokus på 
ledelse har givet kontante resultater.

Det fælles blad for ledere i folkeskolen ”Skoleledelse” og 
foreningernes fælles udspil om ”Kodeks for god skoleledelse” 
er gode eksempler på, at det kan lade sig gøre at skabe fæl-
les fodslag. Bladet har fortjent fået ros, og Kodeks har skabt 
stor opmærksomhed om det nye fælles projekt.

Centrale og kommunale samarbejdsparter forventer det 
også. De glæder sig til at have en stor stærk forening som 
med- og modspiller. En stærk lederforening, som arbejder og 
udtaler sig selvstændigt på ledernes vegne, er en styrke for 
hele folkeskolen.

Derfor ser jeg frem til at deltage i det store arbejde, der 

ligger foran os. Målet er dog ikke nået med en fælles beslut-
ning. Det handler fra nu af om et langt sejt træk, som skal 
vise, om det var anstrengelserne værd. Kærligheden kommer 
som bekendt ikke kun af at se hinanden i øjnene. Det hand-
ler derimod om at se i samme retning. 

Så lykkes det! 
Nu er sammenlægningen af de to skolelederforeninger ved 
at være en realitet. 

 Den 23. august skal de to repræsentantskaber tage stilling 
til samme oplæg vedr. en fusion af de 2 foreninger. Når det 
forhåbentlig er besluttet at etablere en fælles forening for le-
dere omkring og i folkeskolen, vil den nye fagforening “Skole-
lederne” se dagens lys 1. januar 2008. 

At “Skolelederne” bliver dannet og kommer i gang er et re-
sultat, som jeg længe har set frem til. I bladet “Folkeskolen” 
havde jeg et indlæg tilbage i februar 2004, hvor jeg beskrev 
nødvendigheden af og ønsket om igen at samle skolelederne 
i en fælles forening. Det lykkes nu og vil styrke skoleledernes 
position og interesser. 

Processen frem mod resultatet har været lang – måske for 
lang. Men det er vigtigt, under et sådant forløb, at få udar-
bejdet et fælles oplæg, der tager udgangspunkt i den debat, 
som har været ført i de demokratiske fora i de to foreninger, 
så medlemmernes synspunkter dækkes ind af beslutnings-
grundlaget. Denne debat synes jeg, oplægget til beslutning 
bærer præg af. 

Kendskabet mellem de to bestyrelser startede med udar-
bejdelsen af “Kodeks for god skoleledelse”. Dernæst fulgte 
en spændende proces med henblik på dannelse af en fælles 
forening. Forskelligheden mellem de to bestyrelser har ikke 
været større, end det har været muligt at være visionære, 
men også konkrete i tilgangen til arbejdet med det fælles 
formål at sikre skoleledernes interesser lokalt og centralt. 

Derfor glæder jeg mig til møderne i de to repræsentant-
skaber den 23. august, hvor jeg forventer en endelig beslut-
ning om en fælles forening. Skolelederne vil komme til at stå 
stærkere end nogen sinde i udviklingen af fremtidens folke-
skole og ledernes rolle heri – både pædagogisk og fagligt. 
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PETERSEN
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Det sidste punktum 
For 10 år siden var jeg med til at bryde med Danmarks Lærer-
forening, og i lang tid var jeg den eneste skoleleder på Fyn, 
der havde meldt mig ud af DLF.

Siden kom der hul på bylden og vi fik lavet et godt arbejde 
i DS-Fyn og i DS på landsplan. Arbejdet var så godt, at DLF 
efterhånden opfyldte alle vores krav, så da den sidste bastion 
om forhandlingsretten faldt, og skolelederne selv kom til at 
forhandle deres vilkår, var tiden kommet for mig til at indlede 
et samarbejde med Lederforeningen. 

Det har vi så gjort, og mine erfaringer fra kommunikations-
udvalget, hvor jeg har fået æren af at blive ansvarshavende 
redaktør for vores fælles blad Skoleledelse, er særdeles posi-
tive. Det er gået så godt, at vi hurtigt også satte gang i et 
nyt fælles nyhedsbrev og en hjemmeside. 

Nu fungerer alle kommunikationslinjer, og vi tænker ikke 
længere på, hvilken forening vi er medlem af. Målet er det 
samme, og viljen til at opfylde det er lige stærk hos alle. Jeg 
glæder mig til at sætte det sidste punktum i fusionsproces-
sen d. 23.8.07.

mICHaEL 
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bESTyRELSEN 

LEDER-
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En for alle – alle for en!
Skolelederne skal gennem sammenslutningen af Lederfor-
eningen og Danmarks Skolelederforening cementere, at den 
skolepolitiske dagsorden handler om børn og deres undervis-
ning.

Den skolepolitiske diskussion har gennem de sidste ti år 
været præget af opfattelser, der ikke har deres rod i skolen. 
Vejen frem til skolelederne har vist, at det kun er på nuan-
cerne, at der er forskelle på de to foreninger. En for alle!

Interessen for og lysten til at forbedre den enkelte skole-
leders arbejdsvilkår har været fælles undervejs. Rammen om 
det fortsatte arbejde er en fagforening, hvor den enkelte føler 
støtte til sit virke som skoleleder, både på det meget kon-
tante plan, og det mere diffuse som aleneheden i arbejdet. 
Alle for en!

Skolelederne har gennem Kodeks for god skoleledelse vist, 
at skoleledere kan sætte dagsordenen. Dette arbejde vil blive 
styrket gennem sammenlægningen.

Lokalt gennem et fagpolitisk fællesskab, der udvikler både 
det faglige netværk og styrker positionen i forhold til arbejds-

giverne. Centralt ved at presse på for at gennemføre aftaler, 
der sætter rammer om arbejdet som skoleleder – i forståel-
sen af, at det på mange måder er livet at være skoleleder, 
men måske bare ikke hele døgnet!
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En eller to skoleleder-
foreninger?
Havde nogen stillet ovenstående spørgsmål til en fremmed, 
som intet kender til forhistorien, men kun skulle tage stilling til 
fremtiden, så gav svaret sig selv. Ja spørgsmålet ville sikkert 
blive opfattet som absurd! 3500 til 4000 potentielle medlem-
mer i et lille land som Danmark skal være i én forening.

Ikke desto mindre har der i de sidste 10 år været konkurrence 
om medlemmerne, og fronterne har ligget fast mellem de to 
foreninger som skyttegravene under 1. verdenskrig. 

Forhold af væsentlig betydning for begge foreninger har for-
hindret fronterne i at rykke sig. Først og fremmest tilknytningen 
til Lærerforeningen samt opfattelsen af professionsledelse har 
været nærmest uoverstigelige forhindringer for de to foreninger. 

For 1½ år siden begyndte parterne imidlertid at tale sammen, 
og i løbet af relativ kort tid ændredes opfattelsen af hinanden 
fra at være konkurrenter til at være samarbejdspartnere.

Noget udefra skubbede på. Jeg tror, at det først og frem-
mest var overdragelsen af forhandlingsretten fra den lokale 
lærerkreds til Lederforeningen sidste år, der var den enkelt-
begivenhed, der bragte parterne på talefod. Den i samfundet 
liggende understrøm af langt større fokus på (offentlig) ledel-
 se har desuden haft stor betydning.                 

Det sidste 1½ års samarbejde og forsøg på at nå frem til et 
grundlag for en fælles forening har vist, at der er både lyst og 
vilje til at skabe en stærk og selvstændig skolelederforening.

De få, men til gengæld store, principielle forskelle, der dog 
stadig er, er drøftet og skrevet ind i det fælles visionspapir, 
som er et resultat af de seneste måneders bestræbelser på 
at skabe grundlaget for en fælles forening.

Den kommende bestyrelse i den fælles forening får en stor 
opgave at løfte. Den skal fremstå som stærk, enig, profes-
sionel og ikke mindst selvstændig/uafhængig af andre end 
egne interesser. Der bliver således nok at tage fat på.

Der er for mig ingen tvivl om, at skolelederne i Danmark 
på sigt står stærkest ved at have en samlet forening. Det 
skaber klarhed om, hvad vi vil, ikke mindst over for vores 
eksterne partnere og modparter. Desuden er der mange  
ledelsesudfordringer nu og i fremtiden, og vi skal stå sam-
men for at løse dem bedst muligt for vore medlemmer, både 
nuværende og kommende.
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Nødvendighed og skæbne
Som direktør Goldschmidt og filosof Kirkeby har formuleret 
det: ”Fusionens dramatiske nerve skabes ikke af det ordent-
lige, det redelige eller det loyale i sig selv. Den skabes, når 
den spindes ind i det uforudsigelige spil mellem nødvendig-
hed og skæbne, mellem tilfældighed og handlekraft”. 

Det sidste år i de to bestyrelser har været præget af arbej-
det med at gøre de to organisationer så fusionsklare som 
muligt. Det har mest været styregruppen, der har gjort dette 
store stykke arbejde. Selvfølgelig har bestyrelsesarbejdet i de 
to foreninger været præget af usikkerhed og sensitivitet over 
for de andres motiver og hensigter. Men det er nu ved at 
være på plads – og godt for det.

Der, hvor jeg har oplevet energien og troen på en ny stærk 
forening, er i udvalgsarbejderne. Det er steder, hvor vi træder 
nye stier sammen. 

Jeg er bl.a. optaget af arbejdet om en egentlig skoleleder-
uddannelse. Jeg håber, at vi snart kan få skabt en obligatorisk 
uddannelsesplan, som arbejdsgiverne vil bidrage til. Vores 
skolelederuddannelse har i alt for lang tid været præget af en 
”mesterlære”, der er alt for tilfældig og uensartet alt efter 
hvilken ”læreplads”, man har været heldig at få. 

Jeg ønsker, at skolelederne ser nødvendigheden i at skabe 
uddannelse lige fra rekruttering til – før leder – ny leder – er-
faren leder – og mulighed for at uddanne sig til avancements-
stillinger. Jeg ønsker, at vi kommer på højde med andre lan-
des mere systematiske skolelederuddannelse, som jeg har 
set i bl.a. Sverige, Norge og USA.

Jeg ved, at en systematisk skolelederuddannelse vil give 
nye skoleledere større mulighed for at matche de meget 
store og komplekse krav, der stilles. Jeg er sikker på, at det 
samtidig vil give lederne bedre omdømme og derved mulig-
hed for langt højere løn.

 Jeg glæder mig til at være med til skabe en ny stærk skole-
lederforening – der vil gå nye veje – sammen.
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Fusion eller fuser?
En fagforenings opgave er først og fremmest at sikre med-
lemmerne ordentlige arbejdsbetingelser og en god løn. En 
aktiv og handlekraftig fagforening må altid diskutere, hvor-
dan foreningen bedst kan løse opgaven.

Danmarks Skolelederforening har siden bruddet med DLF 
arbejdet som en aktiv og moderne fagforening, og det er lyk-
kedes at skabe en lang række resultater. I flæng kan jeg 
nævne: Forum for Skoleledelse, sekretariat med regionale 
konsulenter, synlig formand i medierne, anerkendelse og 
godt samarbejde med Undervisningsministerium og KL.

På samme tid har en gruppe skoleledere som medlemmer 
af Lederforeningen arbejdet ihærdigt på at skabe resultater 
for deres medlemmer, og de har langt hen ad vejen opnået 
lignende resultater.

Den helt store forskel har været, om arbejdet er sket inden 
for eller uden for Lærerforeningens rammer. Et helt centralt 
uenighedspunkt har været den grad af selvstændighed, der 
er nødvendig for at sikre en lederforenings handlefrihed, 
uden binding til en medarbejdergruppes fagforening. Lidt for-
enklet kan man sige, at én gruppe ledere har arbejdet for at 
opnå selvstændighed inden for de hidtil kendte rammer, 
mens en anden gruppe har arbejdet på at skabe nye rammer.

DS’ og Lederforeningen har i egne repræsentantskaber 
godkendt en plan for at afprøve, om en ny fælles forening 
kan skabes. Med etableringen af SFR blev der skabt en ny 
platform for samarbejde mellem alle skoleledere i Danmark. 
En styregruppe har løst den daglige interessevaretagelse, der 
er skabt et fælles blad, en fælles hjemmeside etc. Der er 
gennemført fælles lønmøder som en del af arbejdet med at 
sikre udmøntning af lokal løn. Der er afholdt fælles bestyrel-
sesmøder, og der er afholdt en konference om ”Kodeks for 
god skoleledelse”.

I mange kommuner er der desuden skabt fælles forhand-
lingsudvalg, så alle medlemmer er medinddraget i forhand-
lingerne. Og skulle det knibe med det lokale samarbejde, har 
begge foreningers formænd utvetydigt sagt, at de straks  
møder op for at sikre samarbejdet. 

Jeg har som deltager i de fælles bestyrelsesmøder, i kon-
ferencen om kodeks og som oplægsholder på et af lønmø-
derne, oplevet et stort ønske om at ville arbejde sammen i 
en ny fælles forening. Og det tager jeg som sikre tegn på, at 
vi med en fælles forening vil kunne opnå bedre resultater, 
end vi hidtil har formået. 

Mit udgangspunkt for at arbejde i DS’ bestyrelse har været 
at skabe en fagforening for skoleledere uden for DLF, men 
jeg må erkende, at der d.d. er opnået så stor selvstændighed 
inden for DLF, at en succesrig samling i LC-regi er mulig.

Kort sagt: Ja til en fusion, nej til en fuser!
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Hvorfor én forening nu?
Aldrig før har der været så meget fokus på ledelse, som der 
er nu. Og de to foreningers bestyrelser har med ”Kodeks for 
god skoleledelse” givet vores bud på vores dagligdag. Arbej-
det med kodeks samt de øvrige emner, bestyrelserne har 
samarbejdet om, viser, at der er høj grad af enighed. 

Derfor er det vigtigt, at vi nu bliver en forening – Skole-
lederne – så vi kan bruge kræfterne på at sætte fokus på 
vore løn- og arbejdsforhold.

Ideelt set havde ”Skolelederne” været en realitet den 1. ja-
nuar 2007, samtidig med kommunalreformen. I mange kom-
muner er der i forbindelse med reformen, kommet flere med 
i skoleledergrupperne. I den forbindelse skal der opbygges 
nye samarbejdsrelationer, hvor alle skal være med. For at 
sikre indflydelsen i kommunerne er det vigtigt, at vi taler 
med en stemme, og at kommunen ved hvem de skal kon-
takte.

Nu har de to bestyrelser lagt op til, at de respektive beslut-
tende organer i august 2007 kan træffe den endelige beslut-
ning om dannelsen af én forening, med valg af formand, 
næstformand og ny bestyrelse i november 2007, så den fæl-
les nye forening er klar 1. januar 2008.

Mens vi venter, er samarbejdet kommet godt i gang i 
mange kommuner gennem SFR. Dette arbejde skal nu lige-
ledes stå sin prøve i forbindelse med opstillingen af krav til 
OK 08.

I forbindelse med dannelsen af én forening er det mit håb 
og min forventning, at arbejdet kan deles ud på flere og der-
med være med til at mindske arbejdspresset på den enkelte. 
Og ved, at vi bliver samlet i én forening, undgår vi også at 
bruge tid på f.eks. at lave de samme slags kurser m.m. Så 
med alle ønsker om én stærk faglig forening. Nu!

»
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Tiden er moden
Der er nu gået 10 år, siden en gruppe af skoleledere valgte  
at sige farvel til Danmarks Lærerforening og starte sin egen 
fagforening, Danmarks Skolelederforening.

Det har været 10 meget udviklende år, hvor DS på trods af 
den manglende forhandlingsret har evnet at markere sig på 
alle tænkelige felter. I denne fase over 10 år har Danmarks 
Skolelederforening udviklet en kultur og et værdisæt, som nu 

er i spil i samarbejdet med kollegerne fra Lederforeningen.
For nu er tiden kommet, hvor de to foreninger DS og Le-

derforeningen skal danne en ny fælles fagforening ”Skole-
lederne”. Med de skærpede krav til folkeskolen og dermed til 
skolelederne, må vi, for at sikre indflydelsen, have Danmarks 
skoleledere organiseret i én forening.

Det er et privilegium at være en del af den proces, som er 
iværksat med henblik på at danne ”Skolelederne”. Jeg er me-
get stolt af ikke blot processerne, men også de konkrete til-
tag, som er blevet udarbejdet i SFR-regi. Jeg vil specielt 
fremhæve ”Kodeks for god skoleledelse”, som jeg er vidende 
om bliver modtaget med stor respekt og anerkendelse. 

Det sidste produkt i samarbejdet er visionen for den nye 
forening med overskriften ”Grundlag for dannelsen af skole-
lederne”.

Tiden er moden til at danne ”Skolelederne”, og det vil jeg 
gerne ønske alle landets skoleledere til lykke med!

Vejen til Skolelederne
Arbejdet med sammenlægningen af Lederforeningen og 
Danmarks Skolelederforening skrider planmæssigt frem. På 
det centrale plan har man i realiteten et fælles sekretariat, 
og man er klar med en køreplan for sammenlægningen af  
de to foreninger.

Også på det decentrale plan er samarbejdet godt i gang. I 
det gamle Roskilde Amt er der oprettet et dialogforum mel-
lem de to foreninger, og på kommunalt plan deltager repræ-
sentanter fra DS i vores bestyrelsesmøder og er blevet invi-
teret med i forhandlingsdelegationen vedr. lokalløn.

Med overdragelsen af forhandlingsretten til Lederforenin-
gen i 2006 var det for alvor tiden til at samle alle lederne i en 
forening! Og med de nye kommunesammenlægninger er det 
vigtigere end nogen sinde, at skolelederne kan tale med en 
stemme, hvis vi vil gøre os håb om maksimal indflydelse.

I de sidste mange år har vi oplevet nye skridt, både lokalt 
og nationalt, i retning af magtens centralisering og ansvarets 
decentralisering. Nationalt gennemføres detailstyring i et hid-
til uset omfang, kvalitetsstyring baseres på kontrol, test og 
rapportering i et omfang, der selv for KL er blevet for meget.

 Årets farce om gennemførelse af afgangsprøverne er uden 
sidestykke i offentlig forvaltning. Det er bl.a. ”katastrofer” 
som sidstnævnte, jeg håber, at en ny samlet lederforening 
kan være med til at dæmme op for.

Jeg håber og tror på, at vi kan løse opgaven at samle de to 
foreninger. For nogle DS´ere er det måske stadig en torn i 
øjet at vi er organiseret i (ikke under) DLF, men til det vil jeg 
sige, at jeg personligt ser det som en klar fordel. Siden Dan-
marks Skolelederforening brød med DLF, har forståelsen for 
skoleledelse undergået store forandringer.
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Vi skal insistere på  
at blive hørt
Skolelederne i Danmark sidder i meget centrale positioner, 
da skoleledernes ledelse berører ca. 1600 skoler.

Skolelederne er ledere direkte eller indirekte for mange in-
teressenter. Skolelederne har en samlet sum af erfaringer i 
forhold til, hvad der giver resultat, og hvad der giver et min-
dre godt resultat. Skolelederne har “fingeren på pulsen” ved 
hver dag at være meget tæt på den daglige undervisning. 
Skolelederne har stor ekspertise på en række områder. 

Denne ekspertise er gennem en del år ikke kommet til-
strækkeligt til udtryk i forhold til offentligheden, lovgivningen 
m.m. Det bedste argument for at danne en ny forening, be-
stående af alle skolelederne i Danmark, er at skoleledernes 
ekspertise og synspunkter kan komme tydeligere til udtryk. 
Der skal derfor tales mere med én stemme, da der ligger en 
stor styrke heri. 

Det er vigtigt, at skolelederne tænker politisk, forstået så-
dan, at vi ikke blot skal bede om at blive hørt, vi skal insi-
stere stærkt på at blive hørt. Lobbyisme bør ikke være et 
fremmedord for skolelederne. Skolelederne skal markere sig 
lokalt. Der er stor mulighed for at få indflydelse i denne fase, 
hvor de nye kommuner er ved at “nyorganisere sig”.

Der er for mig ingen argumenter mod at danne en fælles 
forening. Det har været meget positivt at opleve den gode 
stemning mellem de to bestyrelser i det forberedende ar-
bejde. Der har været et forskelligt syn på nogle områder, 
men ikke mere forskelligt, end at det har været muligt at 
finde løsninger. Udarbejdelsen af Kodeks er et godt eksem-
pel på, hvad en fælles indsats kan skabe. 

Jeg er ikke i tvivl om, at Skolelederne vil blive en stærk for-
ening bakket godt op af medlemmerne. Hovedformålet med 
at danne en fælles forening er at sikre, at vor ekspertise  
bliver udnyttet til gavn for undervisningens kvalitet og ikke 
mindst, at vi som skoleledere får skabt optimale arbejdsvil-
kår. 

Tiden er moden til at danne ”Skolelederne”, og det vil jeg 
gerne ønske alle landets skoleledere til lykke med!

Hvis vi ikke er i stand til at lede os selv ind i én forening, ja 
så burde vi måske overveje at skifte job.
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bESTyRELSEN
DaNmaRKS 
SKOLELEDER-
fORENINg

Handlekompetence og  
decentral styrke
Oplevelsen af at skabe nyt er altid energifyldt. Med store 
forventninger deltog jeg i de første møder, hvor vi delte visio-
nerne om en mulig fælles fremtid. Det var i efteråret 2006 
på Sixtus, og jeg har gode udsagn i erindringen:

•  Det var muligt at se en fælles fremtid.
•  Der var ikke noget blodets bånd mellem LF og DLF.
•  Vi havde mange fælles synspunkter på ledelse.
•  Det blev synligt, at DS’ decentrale struktur er dynamisk.

Senere kom der liv i tankerne med ”Kodeks for god skole-
ledelse”. SFR fik meget ros for arbejdet med en fælles plat-
form, som den er udtrykt her. Rammerne for præsentationen 
kunne ikke være flottere end tilfældet var i Landstingssalen.
Skolelederne skal søge at samle sig i én organisation for at:
 
•   Blive synlig i vores profession som ledere af undervisnings-

institutioner.
•   Blive taget alvorligt af vores samarbejds og forhandlings-

partnere.
•  Kunne udtale os samlet i høringsrunder.
•  Have større volumen i forhandlingssituationer.
•  Udvikle kompetencer inden for foreningen.
•   Nå konsensus internt i organisationen inden udmeldinger.

 
Meget samler os i samme forening, men når vi nærmer os 
mållinien skærpes min interesse om kerneværdierne i en 
fremtidig fælles forening. Min opmærksomhed rettes mod:

 
•   En medarbejderuafhængig organisation for alle ledere i  

folkeskolen.
•   Et handlekraftigt sekretariat med stor kompetence –  

centralt og lokalt.
•   En decentral struktur med udlagte aktiviteter og kom- 

petencer.
•   En forening med synlige og aktive politikere.
•   At have stående udvalg på hovedområderne i forhold til 

Kodeks. Gerne med ad hoc projektgrupper.
•   At have en regional struktur, som giver lokal interesse og 

engagement.
 

I SFR-regi har der været nedsat fire arbejdsgrupper. Jeg del-
tager i udvalget vedr. uddannelse og er formand for udvalget 
vedr. kurser og konferencer. Begge udvalg har fremlagt en 
målsætning og udtrykt ønske om at følge målsætningen op. 
Det er i sig selv tegn på, at lysten til at deltage i processen 
er et fælles ønske.
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Jeg tror på de fremtidige muligheder, som vi i et større fæl-
lesskab – også større end skoleledergruppen – kan manife-
stere. Danmarks Skolelederforening har vist vejen ved dan-
nelsen af SAU. Vi skal videre ad samme vej sammen med et 
fællesskab i skolernes ledelser.

Klar og éntydig stemme
Jeg var i sin tid med til at bryde med DLF, fordi jeg ønskede 
en større selvstændighed for skolelederne. Efterhånden blev 
der opnået resultater på det område, og jeg har derfor arbej-
det målrettet på at samle os igen. Og det er der flere indly-
sende årsager til nu.

Vi står stærkere, når vi er sammen. Kravene til os bliver 
større og mere krævende, og vi er overladt til at tage vare på 
vore egne vilkår. Jeg ser sammenlægningen både som en 
nødvendighed og som en fordel.

Ledelsesopgaven er af stor betydning i dag, og i en fælles 
forening vil vores kommunikationsstyrke blive mere hørbar. 
Det er ulig lettere at ”råbe” op, når stemmen er klar og enty-
dig. Og vi har vigtige områder at udtale os om.

Hele debatten om folkeskolen skal vi give vægt og kvalitet. 
Det samme skal vi gøre i spørgsmålet om offentlig ledelse, 
hvor vi desuden kan bidrage med viden og erfaring til at ty-
deliggøre hvem, hvad og hvordan offentlig ledelse gøres 
åben, visionær og effektiv.

Danmarks skoleledere skal have én forening, der taler på 
skoleledernes vegne. Så jeg ønsker al mulig held og lykke til 
den kommende fusion af de to foreninger.

NELS mØLLER 
LaNDS- 
bESTyRELSEN 

DaNmaRKS 
SKOLELEDER-
fORENINg

Ring på tlf. 5656 2700 eller send en mail til salg@iteo.dk, 

så sender vi dig vores folder om Mac som LærerComputer. 

Du kan også downloade folderen på iteo.dk

Få vores folder om LærerComputer Ordning 
- med Mac



Forårskampagne 
på VS skolemøbler

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

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

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

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

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

SAPA A/S    ODENSE · NÆSTVED - Tlf. 6315 2525 · www.sapa.as

danmark www.vs-danmark.dk

Gratis elev- eller klasseopbevaring ved køb af 
1 klassesæt = min 24 pladser. 

Pris for 24 pladser :

1 bord og 2 stole der passer 
til alle fra 1.-10. klasse

36.873,- kr.

78.858,- kr.

Rådgivning og salg:

excl. moms

excl. moms

·  Vip i bordpladen er ekstra udstyr.

GRATIS ELEVOPBEVARIN
G

ved køb af k
lasse

sæ
t (m

in. 2
4 pladse

r)

Kampagne til
buddene gælder fo

r o
rd

rer m
odtaget s

enest 
den 28/6

-2007.

Ergonomi i verdensklasse 

Gratis elev- eller klasseopbevaring og 3D stole vip
ved køb af  1 klassesæt = min 24 pladser.

Pris for 24 pladser : 

TILBUD 1

PantoMove + StepByStep 2-mandsbord

PantoMove med 3D vip + Ergo 1-mandsbord

TILBUD 2
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 fokus på skole ledelse
Overenskomstforhandlingerne 2008 er i gang, startende med en 
medlemsdebat med henblik på at opstille skoleledernes krav

Af Michael Diepeveen • Illustration DG Image     

Mine damer og herrer: Blandt mange 
medarbejder- og ledergrupper, der vil 
byde ind ved OK’08-forhandlingerne 
med gode argumenter, finder vi skole-
lederne. Men skulle de være noget 
særligt? Jo da, og det i den grad, hør 
hvorfor!

Uden at forklejne andres indsats, er 
betydningen af ledelse – god ledelse – 
steget i kurs. Fra først til sidst, i alle 
sammenhænge, på alle niveauer og i 
forhold til næsten alle opgaver efter-
spørges der… ledelse! Der er derfor 
særligt gode grunde til at sætte fokus 
på skoleledernes arbejds- og lønvilkår. 

Kendsgerninger om skoleledelse
En benchmarking1 har vist, at de skoler, 
der klarer sig bedst, er dem med den 
mest velfungerende ledelse. Skole-
ledelse er den vigtigste enkeltfaktor for 
skoleudvikling, og god ledelse gør en 
meget stor forskel for præstationen på 
alle niveauer! Succesen kommer blot 
ikke af sig selv. Således viste en under-
søgelse2 fra Syddansk Universitet for 
nogle år siden, at skoleledere gennem-
snitligt arbejder 47 t/ ugtl.

Se også resultaterne fra en ny RUC-
undersøgelse3 af skoleledernes ople-
velse af egne vilkår i forbindelse med 
strukturreformen. Den viser, at der stil-
les krav til ledernes ’opfindsomhed’, da 
der ikke følger flere ressourcer med re-
formen – mange steder tværtimod. Og 
en lige så dugfrisk undersøgelse fra 
DPU4 af succesfuld skoleledelse af-
dækker, at en lang række vigtige me-
kanismer på skolen kun fungerer i et 
godt kommunikativt og interaktivt sam-
spil med ledelsen.  

Endelig er der det store eksterne 

OECD-review5 af den danske folkeskole 
for 2½ år siden, der utvetydigt pegede 
på, at skolen skal have ledere med flere 
beføjelser, bedre uddannelse og højere 
løn. Ordentlige vilkår for ledelse er alt-
så også vigtige. 

Men hvor netop den undersøgelse 
lagde grunden til en række reformer for 
skolen, skete det ikke med hensyn til 
skoleledelsen. Og det på trods af, at 
det af samme undersøgelse fremgik, at 
skoleledere oplever, at de må nedpriori-
tere ledelsesopgaver for at løse drifts-
opgaver – at der er mangel på ressour-
cer – og at de mange indgreb og be- 
 slutninger sætter skolerne og ledelsen 
af dem under stort pres.

Man har økonomiansvar, måske løn-
sumsstyring og kontraktstyring, kontrol-
lerer udgiftsbilag, gennemfører ansæt-
telser, modtager studerende i praktik 
og har ofte et større eller mindre byg-
geprojekt. Man er personaleleder med 
opmærksomhed på medarbejdernes og 
elevernes arbejds- og undervisnings-
miljø.

Den gode skoleleder gennemfører  
interne og eksterne møder, har et tæt 
samarbejde med medarbejderne, lø-
bende kontakt med B&U-forvaltningen, 
lederkollegaer, socialforvaltning, PPR, 
politi, daginstitutioner og ungdomsud-
dannelserne, er sekretær for skolebe-
styrelsen, laver oplæg og materialer 
om skolens pædagogiske planlægning, 
udvikling mv. 

Den gode skoleleder er strategen, 
der lægger linierne for sin egen skoles 
udvikling, men er også en del af ledel-
sen af kommunens samlede skolevæ-
sen. Man medtænker forældrenes for-
ventninger og krav, er personligt til 

stede, helst flere steder på én gang – 
på kontoret, i klasserne efter rund-
gangsmetoden, i telefonen og pr. mail6. 

Med strukturreformen følger et hav 
af omstillinger, bl.a. øget overgang til 
fælles ledelse, regionsledelse, distrikts-
ansvar og ledelse af personalegrupper 
med forskellige opgaver og kulturer. 
Forandringer, der gør det rimeligt at 
stille krav om en aflønning, der passer 
til de nye opgaver, og så må lønnen 
have et niveau, så den kan tiltrække og 
fastholde kvalificerede skoleledere. 

Siger man A, må man også…
Skoleledernes centrale aftaleret, der er 
delegeret til Lederforeningen fra LC, vil 
ved OK’08 blive varetaget i et samar-
bejde med Danmarks Skolelederfor-
ening – og dermed gennem SFR. 

Det betyder, at de to foreninger fæl-
les vurderer de krav, der skal fremsæt-
tes, og at de er sammen om tilrette-
læggelsen af og opfølgningen på for- 
handlingerne. Bliver dannelsen af den 
nye forening Skolelederne besluttet, vil 
aftale- og forhandlingsretten både cen-
tralt og med hensyn til Lokalløn natur-
ligvis ligge i fællesskab dér pr. 1/1-08.

Lige nu handler det om at få opstillet 
og prioriteret skoleledernes krav til de 
centrale forhandlinger på baggrund af 
en bred medlemsdebat. Derfor indby-
des der for tiden til møder i de lokale 
SFR-afdelinger, hvor kravene vil blive 
drøftet på baggrund af skoleledernes 
erfaringer, holdninger og ønsker til for-
bedringer af deres løn- og arbejdsvilkår.

Medlemsdebatten tager udgangs-
punkt i et centralt udarbejdet debat-
oplæg, der giver et oplæg til emner og 
problemstillinger i relation til kravopstil-
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lingen til OK’08. En kortfattet udgave 
af oplægget kan hentes på hjemme-
siden www.skolelederne.org. Her kan 
man også læse artiklen “Vejet på en 
guldvægt” om OK’08-forhandlingsforlø-
bet fra sidste nr. af Skoleledelse.

Nogle uprioriterede stikord til med-
lemsdebatten: Grundlønsindplacering? 
Sikring af reallønnen, fortsat regule-
ringsordning? Forholdet mellem central 
lønstigning og udmøntning til Lokal-
løn? Løn for ansvar? Tid til opgaver? 
Vægtning af forskellige ledergrupper? 
Nye stillingskategorier? Fælles le-
delse? Lønharmonisering i kommu-
nerne? Forholdet mellem ledere og 
medarbejderes løn? Nye skoleledere? 
Skoleledernes arbejdsmiljø? Eller:  
Seniorrettigheder, efteruddannelse, fe-
rie, efter- og videreuddannelse og mere 
til? Der er nok at diskutere. Træerne er 
ikke vokset ind i himlen endnu...

En arbejdsgruppe bestående af politi-
kere og konsulenter fra de to foreninger 
samler de input, der kommer. Og da 
skoleledernes overenskomstkrav skal 
koordineres med de andre ledergrupper 
i LC’s krav og være indsendt til LC se-
nest 1. september, betyder det, at alle 
forslag til OK-krav skal være SFR i 
hænde senest 25. maj, så der er tid til i 
løbet af sommeren at foretage en mere 
endelig prioritering af kravene.

Det skal vurderes, hvad der skal 
være rene skolelederkrav, OK-krav med 
de andre ledergrupper samt medarbej-
dergrupperne i LC, og hvad der kan 
indgå i de generelle KTO-krav.

Under alle omstændigheder skal der 
regnes på, hvad det koster. Hvordan 
man end vender og drejer tingene, og 
selv om SFR vil gøre alt for, at netop 

skoleledernes krav vejer tungt, indgår 
de i nogle større sammenhænge (se 
boxen), og det nytter ikke fra starten at 
spille ud med et urealistisk overbud. 

Som i andre forhold gælder det ikke 
kun om at kunne regne, men at kunne 
regne den ud. Og summa summarum i 
skolelederne regnestykke må i alle til-
fælde være: Den gode, hårdarbejdende 
skoleleder skal også have gode løn- og 
arbejdsvilkår! 

For som man siger A, må man også 
sige B. Ja, måske ABC… .
Noter
1.    AKF-forskningsprojekt: De gode ek-

sempler, se http://pub.uvm.dk/2004/
godeeksempler/hel.html.

2.  Institutionslederen – vilkårene for  
ledelse i de kommunale institutioner, 
Syddansk Universitet m.fl. 2004.

3.  Institutionslederes succeskriterier,  
rammer, styring, innovation mv.  
Se artiklen dette blad s. 30.

4.  Meninger i Ledelse – succesfuld skole-
ledelse mellem visioner og selvledelse. 
Se artiklen dette blad s. 26.

5.  Kilde: OECD-rapport 2004, afsnit 5,  
s. 138, http://pub.uvm.dk/2004/oecd/

6.  De mange udfordringer til skolelederne 
i dag er beskrevet i: Kodeks for god 
skoleledelse, www.skolelederne.org.

7.  Fællesrådet for funktionærer og tjene-
stemænd ansat i den kommunale  
sektor.

8.  Kommunale Tjenestemænd og Over-
enskomstansatte.

Tidsplan for OK’0�
April-maj 2007
SFR-medlemsmøder i kommunerne og de 
decentrale foreninger.

Forslag til krav skal være SFR’s sekretariat 
i hænde senest 25.maj. 

Juni-august 2007
LF’s hovedbestyrelse, DS’ landsbestyrelse og 
SFR’s styregruppe koordinerer krav fra med-
lems-debatten og vedtager endelige krav til 
OK’08.

Sideløbende hermed sker teknisk gennem-
gang og konsekvensberegninger af de ind-
komne krav

August-september 2007 
LC-Lederforum koordinerer og vedtager krav 
fra LC’s ledergrupper og sender dem til LC.

LC koordinerer indkomne krav fra med-
lemsorganisationerne og sender videre til 
FTF-K7 

FTF-K koordinerer FTF-K organisationernes 
generelle krav og sender dem videre til 
KTO8. 

September 2007
Organisationskravene koordineres i LC med 
henblik på direkte forhandlinger med arbejds-
giverne.

Oktober 2007 
Arbejdsgivere og arbejdstagere udveksler 
krav, og forhandlingerne starter.

Starten af 2008
Forhandlingsresultater sendes til urafstem-
ning.

Ved vedtagelse træder overenskomsten i 
kraft 1.4.2008 og udløber 31.3.2011.
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Ledelse med mening
Ny undersøgelse viser, hvordan succesfuld skoleledelse fremmer elevernes 
dannelse og læring samt samarbejdet mellem skolens professionelle

Af Michael Diepeveen • Foto Philip Adrian

Trods forskelle i ledelse danner 
der sig mønstre i form af  
konsekvenser, beslutninger, 
drøftelser, planlægning, kom-
munikation etc. Dem har vi  
afdækket, siger John Krejsler 
og Lejf Moos, DPU.

Profession og Ledelse ved Danmarks Pædagogiske Universi-
tet har siden 2001 deltaget i et stort internationalt forsknings-
program med det formål at indkredse succesfuld skoleledel-
se. Projektet har fået støtte fra Egmont Fonden.

Man har gennemført en række casestudier blandt succes-
fulde skoleledere i deltagerlandene, der foruden Danmark 
tæller Sverige, Norge, USA (New York), Canada, Australien 
(Victoria og Tasmanien), England og Kina. Herhjemme har 
lektor Lejf Moos, der er leder forskningsprogrammet, sam-
men med lektorerne John Krejsler og Klaus Kasper Kofod, 
studeret ledelse på otte danske folkeskoler og er gået i dyb-
den på tre af dem.

”Vi bad otte skolechefer hver pege på en skoleleder, de 
fandt var succesfuld, fordi skolerne præsterede gode resulta-
ter. Vi interviewede skolechefer, skoleledere, lærere, elever 
og forældre på alle skoler, og ud af otte skoler valgte vi tre 
ud, som var forskellige”, fortæller Lejf Moos.

Forskerne fulgte de tre skoler i en uge. De skyggede skole-
lederen, lærere og elever i arbejdstiden, i undervisningen, 
ved fordelingen af opgaver, teamsamarbejdet, snakken på 
gangene, i lærerværelset etc. Observerede, hvad der foregik, 
hvordan det skete, hvad der blev gjort. Og interviewede le-
dere, lærere og elever flere gange.

Resultaterne er med inddragelse af analyser fra de andre 
lande samlet i en ny bog1, hvor der selvfølgelig ses på ligheder 
og forskelle mellem landene, men primært er fokus på de 
danske forhold. Vi møder to af forfatterne til en uddybning.

Regulering af relationer
10 mio. euro-spørgsmålet er, hvad succesfuld ledelse er. I det 
seneste tiår, hvor der har været et øget fokus på offentlig in-
stitutionsledelse, er der givet mange fornuftige2, men sjæl-
dent entydige svar. 

I hvert fald viser DPU-undersøgelsen af de danske skoler, 

at der ikke kan peges på én slags ledelse. Succes i skolele-
delse kan ikke isoleres til en enkelt eller nogle få ledere, der i 
kraft af egen tilstedeværelse gør den afgørende forskel.

”Ingen tvivl om, at lederne i sig selv har betydning. Men  
vi mener ikke, at det giver nok mening alene at fokusere på 
lederen. Det er ledelse som kommunikation, indflydelse og 
interaktion, der gør forskellen. Og ledelse eksisterer på en 
skole på alle niveauer. Ikke kun lederne, men medarbejderne 
udøver ledelse i forhold til eleverne, der igen gør det i forhold 
til egen læring”, siger Lejf Moos.

”Vi har set på, hvordan de forskellige former for ledelse, 
som skoleleder, mellemledere, lærere og elever hver især 
udøver på forskellige niveauer, spiller sammen. Vi har set på, 
hvordan man udpeger visioner og målsætninger og herigen-
nem forhandler en retning for skolens udvikling. At sætte 
rammerne for en sådan mangfoldighed, kræver en skole-
ledelse som kan inspirere og udøve ledelse“.

”Virkeligheden på skolerne er kompleks. Og skolelederen 
er udsat for et stort krydspres i spændingsfeltet mellem sko-
leforvaltning på den ene side og de interne relationer på sko-
len og forældrene på den anden side. Og her bliver noget af 
det vigtigste at kunne inspirere og bidrage til at skabe me-
ning i mangfoldigheden”, tilføjer John Krejsler.

Succesfuld skoleledelse praktiseres mellem udpegning af 
visioner, men også på basis af mere konkrete målsætninger, 
og så af det løbende arbejde med at virkeliggøre disse på 
møder, i teams, i undervisningen, gruppe- og medarbejder-
udviklingssamtaler samt en mængde andre aktiviteter. Hem-
meligheden bag succes ligger i samspillet mellem skolelede-
rens ledelse på den ene side og lærernes og elevernes selv- 
ledelse på den anden side. Dette sættes i værk og udvikles 
gennem ofte komplicerede netværk af kommunikative relati-
oner og feedback-mekanismer. 

”Det er her interessant, at de tre skoler ledes og gør tin-
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gene på hver sin måde, men på mange måder er inspireret 
af det samme tankegods. Lederen ses som en vigtig kataly-
sator, men succesen afhænger af, at man kan få de mange 
processer, der udgør balancen mellem ledelse og selvledelse 
til at fungere og løbende udvikle sig positivt”, siger Krejsler.

”Uden de mange led fungerer helheden ikke. Her etableres 
mening, motivation og engagement. Når helheden fungerer, 
bliver retninger og mål klarere, og man bestræber sig i fæl-
lesskab på at nå dem. Det sker i de rum og de netværk,  
ledelsen skal kunne bidrage til at etablere”, siger Moos.

Forskrifter ikke nok 
Bogen er på et indlæg mod top-down styring og ledere med 
stort L. Ikke sådan, at der ikke skal være ledelse. Eller at  
ledere ikke skal kunne udtrykke sig klart og direkte.

”Tværtimod. Medarbejderne efterspørger ledelse, og der er 
brug for ledelse i forhold til politikere, forvaltning etc. At man 
står ved sin lederrolle betyder meget, men man kan ikke 
som leder på kort tid og alene lave en dårlig skole om til en 
god. Ledelse med succes er derfor mere end at kunne skære 
igennem. Det er også at skabe plads til initiativ og engage-
ment. Det handler om at finde en god balance i alle de 
mange relationer mellem selvledende team, medarbejdere, 
ledere og elever”, siger de to forskere.

Succesfuld skoleledelse er at arbejde med og at give plads 
til at søge efter meninger for skolen som helhed. Ledelse 
handler også om indflydelse eller magt. Og hvor den direkte, 
vertikale magt i form af ordrer og forskrifter, men også den 
såkaldte institutionelle magt i form af procedurer og planer, 
typisk har større plads i flere af de andre lande, som har del-
taget i forskningsprojektet, prioriteres de horisontale dags-
ordensættende og meningsdannende magtformer mere i  
eksempelvis Danmark og Norge. 

”Førstnævnte magtformer er imidlertid ved at vinde indpas 
herhjemme, som vi ser det med de nye opgaver, der er dikte-
rede og detailorienterede. Det må skolelederne forholde sig 
til. For på trods af, at opgaverne er vedtaget i et større de-
mokratisk system, opstår der let modstand blandt persona-
let”, siger Lejf Moos. 

”Her skal man dog ikke glemme, at de dagsordensættende 
og meningsdannende magtformer ofte kan være svære at 
gennemskue. Typisk iscenesættes disse magtformer som  
ligeværdige dialoger, der på bedste demokratiske sæt lægger 
op til, at den enkelte kan få indflydelse. Gennem sådanne 
horisontale strukturer skjules imidlertid ofte det faktum, at 
uanset hvor lige vi kan synes i vore samtaler med hinanden, 
er skolen som enhver anden del i et bureaukratisk system 
grundlæggende del af en vertikal magtstruktur, hvor beslut-
ningskompetence går oppe fra og ned på godt og ondt. Dette 
er for det meste helt legitimt og nødvendigt for at få en or-
ganisation til at fungere, men kan forvaltes mere eller min-
dre godt”, siger John Krejsler.

”Den ledelsesform, der virker, bygger på dialog og forhand-
ling, og lykkes det at sprede denne åbne, men forpligtende 
form på alle niveauer, er skolen godt kørende”, siger Moos.

”Man kan her tale om netværksstyring. Og summen af de 
processer, der er i omløb, udgør skolens kultur. De succes-
fulde skoler har typisk en særlig profil ud i de enkelte klasser 

og i forhold til forældre og lokalsamfund. Man har et fælles 
sprog, visioner og målsætninger, som man er nødt til at 
abonnere på, hvis man vil være en del af organisationen.

“Dette indebærer en risiko for en slags dobbeltsprog blandt 
de ansatte. Altså at man er nødt til at få det til at se ud som 
om, at man er personligt involveret i skolens visioner. Og det 
kan naturligvis langt fra altid være tilfældet, når en mangfol-
dighed af professionelle lærere med egne meninger skal få 
en skoles dagligdag til at fungere”, siger Krejsler. 

Demokratisk kuvøse
Et målepunkt for de danske forskere har været skolens og le-
delsens rolle i den demokratiske dannelse. Det er en af sko-
lens vigtigste opgaver, jf. folkeskolelovens formålsparagraf. 
Men hvordan lærer man at være demokratisk?

”Det handler om at lede skolen, så demokratiet opleves at 
være reelt, og man inviteres til at deltage. Det er en skole, 
hvor der er tæt sammenhæng mellem mål og midler: Demo-
kratisk dannelse og praksis. Vi kan se på de skoler, der fun-
gerer godt, at demokrati ikke bare er holdninger, men noget, 
der leves”, siger Lejf Moos.

 ”Dette kræver desuden, at der gives plads til mangfoldig-
hed, også i det man beskæftiger med, i det faglige arbejde, 
der får lov til at få mange udtryk, fx i form af teater, aviser, 
grafisk produktion”, tilføjer John Krejsler.

Kigger man så på afgangsprøverne, så klarer de succes-
fulde skoler sig også godt, og også i tilfredshed scorer man 
højt, idet i hvert fald forældrene er glade for deres børns sko-
ler og i øvrigt udtrykker, at de ser skolen som mere end en 
læreanstalt. 

”De aspekter, vi har afdækket, mener vi burde finde vej ind i 
den skole- og ledelsespolitiske debat. Den er ofte unuanceret 
og managementagtig. Der udstikkes mål, men man har ikke 
rigtig nogen holdninger til, hvordan de nås. Elevplaner, test, 
kvalitetsrapporter mv. burde drøftes mere i forhold til, hvordan 
man bedst omsætter det i praksis”, siger Lejf Moos. 

Et eksempel på, hvordan politikernes og dermed offentlig-
hedens interesse for ledelse behandles, er den nye OECD-
undersøgelse om skoleledelse3, som Danmark er tovholder 
på, og som undervisningsminister Bertel Haarder har sat 
konsulentfirmaet Pluss Leadership, der ikke har beskæftiget 
sig med ledelse af skoler før, til at stå for.

”For at lave Danmarks bedste folkeskole er det vigtigt, at 
skoleledelsen forholder sig helhedsorienteret til de konkrete 
opgaver og det miljø, der er. Og man får succes ved at lede 
åbent og med demokratisk respekt. Det er et blindt punkt i 
OECD-undersøgelsen, selv om der her er tale om kompeten-
cer, som også erhvervslivet efterspørger”, slutter Moos. .
Noter
1.    Lejf Moos, John Krejsler og Klaus Kasper Kofod: Meninger i 

Ledelse – succesfuld skoleledelse mellem visioner og selv-
ledelse. Dafolo 2007

2.  Senest SFR’s 11 bud med underpunkter i Kodeks for god skole-
ledelse, se www.skolederne.org.

3.  Improving School Leadership, se omtalen i Skoleledelse 1/07, 
s. 36 ff., eller på www.uvm.dk/admin/oecd/.
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» I samarbejde med cand.mag. og cand.pæd.psych. Palle Isbrandt Jansen 
gentager vi succesen: 

KURSUS

Skoleledelse – mod nye  
mål i nye sammenhænge
Skoleledelse og kompetenceudvikling 
Skolelederen og skolens ledelsesteam mellem vision og strategi,  
proces og det overvældende øjeblik

Folkeskolen befinder sig i en omfattende forandring...
Der er tale om brud med den hidtidige udvikling, hvor nye læringskul-
turer og samarbejdsformer, følgerne af informationsteknologiens ind-
tog i skolen, opgør med kendte normer og værdier, fusioner og en  
ændret lederrolle i en ny skolevirkelighed blot er eksempler.

Det stiller nye krav til skolen som organisation, til medarbejderne og 
ikke mindst skolelederne og ledelsesteamet, der skal håndtere kom-
petenceudvikling, målefterlevelse, evaluering og sikre en effektiv og 
smidig udvikling i skolen.

Ligeledes skal skolelederne kunne håndtere de forstyrrelser, som 
forandringerne afstedkommer og stabilisere dem, så de ikke ødelæg-
ger skolens psykosociale arbejdsmiljø. 

På den baggrund tilbyder Skoleledernes Fællesrepræsentation et 
kompetencekursus for skoleledere: ”Skoleledelse – mod nye mål i nye 
sammenhænge. – Skolelederen og skolens ledelsesteam mellem vi-
sion og strategi, proces og det overvældende øjeblik”.

Kurset er et praksisorienteret kursus, hvor deltagernes konkrete  
erfaringer, mål og strategier for nuværende og kommende opgaver i 
skolen er i fokus. Det er igennem det bevidste arbejde med praksis,  
at de nuancerede begreber om virkeligheden dannes, og kompetencer 
både gøres synlige og udvikles.

Kursets formål
•   At støtte deltagernes ledelse af dynamiske processer i medarbejder-

gruppen i forbindelse med målefterlevelse, skolen som organisation 
og implementering af indsatsområder på egen skole.

•   At give de enkelte skoleledere og det enkelte ledelsesteam sparring 
på konkrete arbejdsmæssige og ledelsesmæssige overvejelser og 
opbakning til at gennemføre forbedringer på egen skole.

•   At arbejde med procesledelse, teamledelse, teamdannelse og me-
toder til udvikling af energi og kompetencer i den lærende skole.

Kursets organisering
Kurset er tilrettelagt med oplæg, træning og deltagernes arbejde med 
en afgrænset opgave, der alt i alt skal støtte deltagerne, såvel i det 
strategiske arbejde som i det daglige arbejde hjemme på skolen.

Derfor er kursets forløb bygget op om en høj deltageraktivitet, hvor 
deltagerne også arbejder med konkrete opgaver, der skal løses på 
egen skole.

Kurset er præget af to gennemgående temaer:
•  Dynamisk procesledelse og lederens personlige autoritet i rollen
•  Læring i organisationer og udvikling af refleksiv praksis

 1. modul (2 dage)

29. og 30. august 2006
Fokustemaer:
•   Procesledelse, kommunikation og konflikthåndtering.
•   Målstyring og ledelse, autoritet og grænsedragning,  

evalueringsplaner og læring i skolen.
•   Deltagernes målsætninger og konkrete forventninger til  

eget resultat konkretiseres.

2. modul (2 dage)

25. og 26. oktober 2007
Fokustemaer:
•   Skolelederens rolle som kompetenceudvikler og leder af processer 

og forandringer.
•   Procesledelse og ledelse i lærerteam ud fra systemiske og aner-

kendende metoder.
•   Ledelsesteamets arbejde med design af processer, der fremmer  

skoleudvikling.
•   Deltagernes egne projekter.

3. modul (2 dage)

16. og 17. januar 2008
Fokustemaer:
•   Ledelsesteamet mellem vision og strategi – medarbejderinvolvering 

og målefterlevelse.
•  Ledelse af forandringer og evalueringsplaner i skolen.
•  Deltagerne formidler egne resultater.

Kursusforløbet vil således indeholde en vekselvirkning mellem praksis-
beskrivelser, ledelsesmæssige overvejelser og erfaringer, ligesom der 
vil blive skabt resultater undervejs i forløbet.

SEKS DAgE!
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Ny inspiration
På dette kursus blev der med Palle Isbrandt og gæsteinstruktører pustet godt 
med liv i arbejdet med skolens teamarbejde både på ledelsesplan og på 
medarbejdersiden, alt sammen med stor vægt på den værdsættende sam-
tale i en værdsættende organisation.

Det har været med til at give mig en ny indfaldsvinkel til måden at udvikle 
den skole, jeg er leder for. Blandingen af skoleledere og lederteams fra hele 
landet giver mange muligheder for at reflektere over og udvikle egen praksis i 
ledelsesarbejdet. Klart et kursus af høj kvalitet.

Skoleleder
Christiansfeld 

Fælles fundament
Et ledelsesteam, hvor der er stødt nye til, drog på kursus sammen. Et af  
målene var at få et fælles fundament at udvikle ledelsen udfra.

På kurset blev der vekslet mellem fælles oplæg, arbejde i eget team,  
arbejde på tværs af team, hvilket har været givtigt for os; både at få tid til at 
være sammen om oplæggene, men også blive inspireret af andre.

Personligt har det været godt for mig at få klarhed over forholdet mellem 
procesledelse og managementtænkning; ikke det ene frem for det andet, 
men et fornuftigt forhold imellem.

Der har været fokus på håndtering af konflikter og samarbejde. Dette fokus 
har været grundigt behandlet og virket meget vedkommende.

Afdelingsleder
Jelling

Kompetenceudvikling
Kursusudbyttet handler vel dybest set om den rigtige ”matchning” af kursus 
og kursist. Efter at have været skoleleder er par år var dette kursus det helt 
rigtige for mig. Der præsenteres solide og interessante teorier, som hele  
tiden kobles indbyrdes og relateres til praksis. 

Den umiddelbare anvendelighed af de teoretiske overvejelser er for mig at 
se kursets største styrke, og personligt følte jeg afgjort et kompetenceløft  
allerede efter første modul. Jeg kan anbefale, at man inden tilmelding bruger 
lidt tid på at gøre sig sine forventninger klar.

 Skoleleder
Thyborøn 

Deltagere fra et tidligere 
tilsvarende kursus siger:

TILMELDINg TIL KURSET 

Skoleledelse – mod nye mål i nye sammenhænge

Navn:                 Stilling:

Skole: Tlf. skole:

Skoleadresse: Postnr./by:

Mail skole:  Fax:                                    EAN-nr.

Privatadresse:  Postnr./by:

Tlf. privat: Underskrift:

Tilmeldingsfrist den 20. juni 2007

Praktiske oplysninger

Gennemgående kursusinstruktør er cand.mag og cand.pæd.
psych Palle Isbrandt Jansen. På modul 2 deltager også kon-
sulent Helle Engelbrechtsen. 

Kurset tilbydes som landsdækkende kursus og finder sted på 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 
7000 Fredericia. Der er plads til 35 deltagere, og man kan 
deltage som enkeltleder eller som ledelsesteam.

Modul 1:
Den 29. og 30. august 2007: Kl. 10.00 – 19.00 & 
 kl. 09.00 - 15.00 (internat).

Modul 2: 
Den 25. og 26. oktober 2007: Kl. 10.00 – 19.00 & 
 kl. 09.00 - 15.00 (internat).

Modul 3:
Den 16. og 17. januar 2008: Kl. 10.00 – 19.00 & 
 kl. 09.00 - 15.00 (internat).

Pris: 12.900 kr. for alle 3 moduler, det vil sige i alt seks dage 
incl. overnatning, forplejning og indkvartering på enkeltværelse. 

Tilmelding på nedenstående kupon, der sendes ind til:

SKOLELEDERNES FÆLLESREPRÆSENTATION
Danmarks Skolelederforening 
Ved Stranden 16, 
1061 København K. 

OBS! Tilmelding sker let og ubesværet  
via hjemmesiden: www.skolelederne.org

Yderligere oplysninger: tlf. 33 73 48 00.

Bemærk tilmeldingsfristen: 20. juni 2007!

Efter tilmeldingsfristens udløb fremsendes bekræftelse på 
tilmelding, yderligere information samt indbetalingskort.

SEKS DAgE!
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Skolelederes forventninger
Hvilke hovedudfordringer ser skolelederne for sig i en tid 
med strukturreform og en regn af nye opgaver? 

Af Jeppe Højland • Grafik RUC

I en ny undersøgelse fra Roskilde Universitetscenter kortlæg-
ges skoleledernes vurdering af skolernes fremtid og struktur-
reformens betydning, relationen til forvaltningen, omfanget 
af innovation i folkeskolen og ledernes tidsanvendelse, ram-
mer for opgaveløsningen og succeskriterier.

Undersøgelsen, der er en del af en større undersøgelse af 
institutionslederes oplevelse af egne vilkår1, er gennemført i 
november 2006 af lektor, ph.d., John Storm Pedersen, Insti-
tut for Samfund & Globalisering, RUC, og omfatter svar fra 
240 skoleledere fra alle dele af landet. 

Skolernes fremtid 
Hovedtanken bag strukturreformen er at skabe større kom-
muner og i forlængelse heraf større offentlige institutioner. I 
undersøgelsen er lederne blevet spurgt til, hvordan de vurde-
rer fremtiden for deres skole: Vil skolen fortsætte uændret, 
vil den blive fusioneret eller vil den blive nedlagt? 

Der er 6 % af skolelederne, der forudser en nedlæggelse af 
deres skole inden for 5 år, hvilket svarer til omkring 100 folke-
skoler på landsplan. Der er ingen tvivl om hvilke skoler, som 
vurderer, at de er i skudlinien: Det er de små skoler. Blandt 
lederne på skoler med 30 ansatte eller færre vurderer 18 %, 
at deres skole vil blive nedlagt indenfor de næste 5 år, hvori-
mod lederne på de større skoler ikke anser nedlæggelse som 
et sandsynligt scenario.

I det hele taget forudser skoleledere på de små skoler de 
fleste ændringer. Faktisk er det kun 17 % af lederne på de 
små skoler, der vurderer, at det mest sandsynlige scenario er, 
at skolen fortsætter uændret. Over en tredjedel vurderer, at 
de bliver fusioneret med en anden skole, jf. tabel 1. 

Tabel 1. Skoleledere på skoler af forskellige størrelse fordelt efter 

mest sandsynlige scenario inden for 5 år.  

Skoleledernes forventning til strukturreformen er, at der bli-
ver stillet større krav til såvel billigere opgaveløsning som til 
øget faglig kvalitet. Til gengæld er forventningen til, at struk-
turreformen vil skabe rammerne for en bedre opgaveløsning 
ikke så stor.

Godt 20 % af skolelederne vurderer, at strukturreformen vil 
føre til en bedre eller meget bedre opgaveløsning, og lidt 
flere vurderer, at den vil føre til en dårligere eller meget dår-
ligere opgaveløsning. Resten af lederne mener ikke, at struk-
turreformen vil få nogen indflydelse på kvaliteten af opgave-
løsningen, jf. figur 1.

I sammenligning med offentlige ledere i daginstitutioner, 
SFO’er, specialinstitutioner og plejehjem, er skolelederne dog 
de mest positive. Kun godt 10 % af lederne i disse andre in-
stitutioner vurderer, at strukturreformen vil føre til en bedre 
eller meget bedre opgaveløsning. 

Forholdet til forvaltningen
Forholdet mellem skolerne og det politisk-administrative  
system er ikke det bedst mulige, hvad angår den strategiske 
udvikling på skoleområdet og problemer på skolerne. 

Omkring en tredjedel af skolelederne anfører, at de kun i 
ringe grad eller slet ikke inddrages i den strategiske udvikling 
på området, og omtrent den samme andel har kun i ringe 
grad eller slet ikke dialog med forvaltningen om problemer 
på skolen, jf. figur 2 og figur 3.

Sammenligner man mandlige og kvindelige skoleledere, er 
der markant forskel. Undersøgelsen viser, at næsten halv-
delen af de kvindelige ledere (48 %) kun i ringe grad eller slet 
ikke har dialog med forvaltningen om problemer i deres sko-
ler, hvorimod dette kun er tilfældet for 26 % af de mandlige 
ledere. 

Der er ingen signifikant kønsforskel, hvad angår inddra-
gelse af skolelederne i den strategiske udvikling. Sammen-
ligner man med lederne i daginstitutionerne, har skole-
lederne en tættere kontakt til det politisk-administrative 
system. 

Fra den store undersøgelse af alle institutionsledere kon-
kluderes det, at der ligger et stort potentiale af faglige kom-
petencer, viden og erfaringer ubrugt hen, idet politikere og 
embedsmænd ikke inddrager lederne i den strategiske udvik-
ling, problemløsning mv. 

Sat på spidsen er der ikke sammenhæng mellem det dag-
lige liv i institutionerne, og statens og kommunernes politi-
ske fokus. I den forestående struktur- og nu også kvalitets-
reform er det markant så stor en forskel, der er på fx politi-

analyse

	 	Antal	ansatte	 	 I	alt	

	 1-30	 31-70	 70-	
Uændret 17 % 55 % 67 % 48 %
Horisontal fusion 37 % 25 % 12 % 24 %
Vertikal fusion 28 % 20 % 19 % 22 %
Nedlæggelse 18 % 1 % 1 % 6 %
    
Note: 
Ved horisontal fusion forstås, at institutioner, der løser samme type 
af opgaver, bliver fusioneret som fx to folkeskoler. Vertikal fusion er 
forskellige typer af institutioner, der bliver fusioneret som fx en folke-
skole og en daginstitution.
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 keres og lederes dagsorden, fx med hensyn til forventninger 
om forbedret opgaveløsning, og hvor altså værdifulde input 
risikerer at gå tabt. 

Innovation kommer nedefra
Der stilles øgede krav til den enkelte skoles opfindsomhed, 
hvis den skal indfri strukturreformens krav om en bedre og 
billigere opgaveløsning. Det er derfor godt, at lysten til ny-
tænkning ikke fejler noget i folkeskolen.

Der er 70 % af skolelederne, der rapporterer, at der er ble-
vet ændret markant på opgaveløsningen inden for de seneste 
5 år. Den væsentligste drivkraft bag den nye opgaveløsning 
er medarbejderne – næsten 80 % anfører, at medarbejderne i 
høj grad er vigtige i innovationsprocessen, jf. figur 4.

Til sammenligning mener kun omkring 15 % af lederne, at 
det politisk-administrative system og ministerier i høj grad er 
vigtige aktører, og endnu færre peger på fagprofessionelle, 
konsulenter og andre offentlige institutioner. 

Innovationen på skoleområdet er altså primært internt dre-
vet. Resultaterne af den nye opgaveløsning er dog blandede. 
Generelt ser innovationen ud til at have en positiv effekt på 
kvaliteten af ydelserne, på fleksibiliteten og på indfrielsen  
af eksterne krav.

     27 % 
I ringe grad

6 %
Slet
ikke

14 %
I høj grad

53 % I nogen grad

Figur 2. I hvor høj grad anvender det politisk administrative system 

dine faglige kompetencer i forhold til den strategiske udvikling?

     28 % 
I ringe grad

5 %
Slet
ikke

15 %
I høj grad

52 % I nogen grad

Figur 3. I hvor høj grad har du dialog med det politisk- 

administrative system om problemer i din institution?
Medarbejderne i din institution

Det politisk-administrative system

Ministerier og styrelser

Fagprofessionelle

Konsulenter

Andre offentige institutioner

Kommunernes Landsforening

Universiteter og højere læreanstalter
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Figur 4. I hvor høj grad var følgende aktører vigtige for din institution, da den 

udviklede nye måder at løse opgaverne på? (andel, der har svaret ”i høj grad”).

Meget bedre/bedre

Meget dårligere/dårligere

Hverken bedre eller dårligere

55 %

21 %

24 %

Figur 1. Vil strukturreformen føre til, at din institution kan opfylde  
kravene til løsningen af opgaverne bedre eller dårligere?

»
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Til gengæld har det for en stor dels vedkommende givet 
minus på bundlinien. Således svarer 32 %, at skolens øko-
nomi er blevet dårligere som følge af den nye opgaveløsning, 
hvorimod kun 15 % svarer, at den er blevet bedre. Det er 
altså ikke udsigten til økonomiske gevinst, der får skolerne til 
at innovere. Det ser heller ikke ud til at være noget, skolerne 
får presset ned over hovedet udefra, da ændringerne primært 
er drevet af medarbejderne.

En mulighed er derfor, at den høje grad af innovation på 
skoleområdet bunder i et ønske om dels at øge den faglige 
kvalitet og dels at øge brugertilfredsheden, selv om dette  
fører til en dårligere økonomi for mange skoler. I følge skole-
lederne er mangel på ressourcer da også den væsentligste 
barriere for udviklingen af nye måder at løse opgaverne på.

Mangel på ressourcer anses af mere end 80 % af lederne, 
som en væsentlig barriere for innovation. Modstand fra fag-
professionelle grupper anses af 40 % af lederne for at være 
en væsentlig barriere for innovation. Uklare mål og krav til 
skolen samt ekstern modstand mod forandring nævnes af 
henholdsvis 32 % og 17 % af lederne som væsentlige barrierer 
for innovation. 

Tidsanvendelse 
Skolelederne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvordan 
de rent faktisk anvender deres tid i forhold til fem opstillede 
kategorier, og hvordan de gerne ville anvende deres tid for-
delt på disse fem kategorier. Svarene viser, at lederne gerne 
ville bruge mere tid på strategisk ledelse og mindre på admi-
nistrativ ledelse. Den aktuelle tidsanvendelse varierer i for-
hold til skolens størrelse. Jo mindre skolen er – målt på antal-
let af ansatte – desto mere tid bruges på administrativ 
ledelse. Omvendt bruger skoleledere i større skoler mere tid 
på faglig ledelse og personaleledelse, jf. tabel 2.

Tabel 2. Skoleledere på skoler af forskellige størrelse fordelt efter  

ledernes tidsanvendelse. 

Rammer for opgaveløsningen
Hvilke rammer er der for løsningen af opgaverne i skolerne? 
Det viser undersøgelsen noget om. I undersøgelsen skelnes 
der mellem fire forskellige styringmodeller: Budget og Mono-
polmodellen, Kontraktmodellen, Partnerskabsmodellen og 
Markedsmodellen.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste folkeskoler (73 %) 
løser deres opgaver inden for en traditionel Budget og Mono-
polmodel, hvor de væsentligste opgaver løses på grundlag af 
et årligt budget. Kontraktmodellen, hvor de væsentligste op-
gaver løses på grundlag af en kontrakt med kommunen, er 
grundlaget for løsningen af opgaverne i 24 % af skolerne. 
Partnerskabsmodellen, hvor opgaverne løses i offentlig- 
private partnerskaber, og markedsmodellen, hvor opgaverne 
løses på et politisk styret marked, er stort set ikke eksiste-
rende. 

Budget og Monopolmodellen og Kontraktmodellen er na-
turligvis ikke entydige størrelser, men der er tale om to klart 
forskellige styringsrelationer mellem skole og politisk-admi-
nistrativt system. Budget og Monopol modellen lægger op til 
en direkte styring fra rådhuset, hvorimod Kontraktmodellen 
lægger op til en mere indirekte styring gennem de indgåede 
kontrakter. 

Brugen af de to modeller er ikke jævnt fordelt i landets 
kommuner. To forhold har en signifikant indflydelse på  
brugen af model.

For det første viser undersøgelsen, at Budget og Monopol-
modellen er mest udbredt i de store kommuner. Knap 85 % 
af skolerne beliggende i kommuner med mere end 100 000 
indbyggere løser opgaverne inden for rammerne af Budget 
og Monopolmodellen, hvorimod det tilsvarende tal for skoler 
i små kommuner med under 50.000 indbyggere er 61 %.

For det andet spiller borgmesterens partifarve også en 
rolle. Således arbejder 73 % af skolerne i de små socialde-
mokratiske kommuner inden for Budget og Monopol model-
len, hvorimod dette kun er tilfældet for 35 % af skolerne i de 
små borgerlige kommuner. I de større kommuner ser parti-
farve ikke ud til at spille en rolle for brugen af model. 

Kontraktmodellen vil med tiden, ifølge skolelederne, blive 
den mest anvendte løsningsmodel. Der er 61 %, der svarer, 
at Kontraktmodellen vil være rammen for løsningen af opga-
verne om 5 år, mens 33 % stadig tror på Budget og Monopol-
modellen.

Skoleledernes succeskriterier
Skoleledernes selvvalgte succeskriterier viser, at de er ledere, 
der har fokus på faglighed, medarbejdertilfredshed og elev-
tilfredshed.

	 	Antal	ansatte	 	 I	alt
	 	 	 	

	
	 1-30	 31-70	 70-	 	
Faglig ledelse 19 % 22 % 24 % 22 %
Personaleledelse 25 % 28 % 33 % 29 %
Administrativ ledelse 33 % 27 % 19 % 26 %
Strategisk ledelse 15 % 16 % 17 % 16 %
Andet 8 % 7 % 7 % 7 %
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Mandlig dominans
Undersøgelsen viser, at 66 % af de adspurgte skoleledere er mænd. 
Kun 29 % af skolelederne er under 50 år og 15 % er 60 år eller ældre. 
Den typiske skoleleder er en mand på 53 år. Han har været leder i 10 
år og er på en skole med 60 ansatte.     

Desuden ses det, at jo større kommune, desto større institutioner 
målt på antal ansatte i gennemsnit. Og jo større institutioner, desto 

ældre og i øvrigt mere formelt veluddannede ledere.

 
I undersøgelsen blev lederne endvidere spurgt om hvilken 

relation, de har til deres medarbejdere. Knap halvdelen af  
lederne karakteriserer deres relation til medarbejderne som 
et partnerskab. Det vil sige, at medarbejdere og ledere løser 
opgaverne i et tæt samarbejde, og at medarbejderne påtager 
sig et stort selvstændigt ansvar i forbindelse med selve op-
gaveløsningen. Tre ud af fire skoleledere vurderer, at det er 
bedst at indgå i et partnerskab med medarbejderne.

Undersøgelsen viser, at der er et næsten totalt fravær af 
succeskriterier vedrørende skolernes ressourcer og anvendel-
sen heraf. Set i sammenhæng med den lave grad af dialog 
med forvaltningen, giver det et billede af nogle skoler, der er 
delvist afkoblede fra det politiske systems fokus på knappe 
ressourcer og driftsøkonomisk effektivitet. 

Det kan skyldes, at skolelederne er rundet af den pædago-
giske kultur og udfordring og derfor har et andet fokus, men 
det kan også skyldes, at de har meget begrænset indflydelse 
på de overordnede økonomiske vilkår og derfor bevidst væl-
ger at bruge kræfterne der, hvor de kan gøre en forskel. Bud-
get og Monopolmodellens store udbredelse kunne tyde på, 
at det sidste er tilfældet.

Hvis man fra politisk hold ønsker en større fokus på drifts-
økonomisk effektivitet på den enkelte skole, må man derfor 
give slip på den direkte styring og skabe det fornødne ledel-
sesmæssige råderum til, at skolelederne i højere grad kan 
tage det økonomiske ansvar på sig.   
 
Jeppe Højland er Videnskabelig assistent ved Institut for  
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, 
Roskilde Universitetscenter, kontakt: hoejland@ruc.dk.

Note 
1.  Institutionslederes succeskriterier, rammer, styring og dialog, 

relation til medarbejdere, tidsanvendelse, innovation og struk-
turreformen. Roskilde Universitetscenter i samarbejde med 
Danmarks Forvaltningshøjskole, Handelshøjskolecenteret,  
Slagelse og Niels Brocks Ledelsesakademi. November 2006.
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I en rapport fra EVA om pædagogisk  
ledelse og ledelsesredskaber i det  
almene gymnasium udtaler rektorgrup-
pen, at forskellen på pædagogisk le-
delse og upædagogisk ledelse er, at 
den pædagogiske ledelse bygger på 
overtalelse og inspiration, mens upæ-
dagogisk ledelse bygger på ordrer og 
tvang1.  

Spørgsmålet er, om denne distinktion 
begrunder, at ledelse af uddannelses- 
institutioner er et unikt eller generisk 
fænomen. Den amerikanske ledelses-
teoretiker Peter F. Drucker anvender 
begreberne unik og generisk i betydnin-
gen enestående og sammenlignelig.

Den unikke ledelsesmæssige hand-
ling er på baggrund af den ganske sær-
lige hændelse, lederen skal tage stilling 
til. Typisk foreligger der ikke nogle ek-
sempler på, at handlingen eller hæn-
delsen tidligere er forekommet. Mange 
institutioner kommer, meget naturligt, i 
chok ved beskeden om en kollegas 
pludselige død. Hændelsen er unik i 
den forstand, at den ikke tidligere er 
forekommet i lederens arbejde. Mulig-
heden for at fejlvurdere og fejlskønne 
situationen er åbenlyst til stede. 

Generiske hændelser danner læring 
ved lederens evne til at sammenholde 
og drage fælles paralleller mellem 
hændelserne. I forsøget på at flytte et 
dødsfald fra en unik hændelse til en 
generisk kan man udarbejde en sorg-
plan på skolen. Det kaldes at skabe 
fremtidsminder! 

I en efterfølgende klumme vil det 
blive belyst nærmere.

Faget er rammesættende
Pædagogisk ledelse er noget, der er 

forbeholdt ledelse af skoler eller under-
visningsinstitutioner ifølge den gængse 
opfattelse af begrebet. Spørgsmålet er 
derfor, om det kan opfattes som væ-
rende unikt eller generisk. I en ledel-
sesmæssig kontekst må det derfor 
overvejes, om det at være skoleleder er 
noget ganske særligt (unikt) eller sam-
menligneligt med ledelse af institutio-
ner, hvor de ansatte også er vidensar-
bejdere (generisk). 

Vidensarbejdere er defineret af Gur-
teen Knowledge Community på føl-
gende måde: ”En vidensarbejder er en 
medarbejder, der har taget ansvar for 
sit eget arbejdsliv og bevidst arbejder 
med at omsætte den viden han eller 
hun besidder i sit daglige virke”. 

Lidt polemisk kan det videre postule-
res, at vidensarbejdere er præget af høj 
grad af autonomi og selvbevidsthed. 
Autonomi i betydningen, at faget eller 
det man kan, er rammesættende for 
ens arbejde, mere end virksomhedens 
kultur i øvrigt. Skolelederen genkender 
formentlig læreren, der er dybt optaget 
af sit fag, mere end skolens indhold i 
øvrigt.

Når en skoleleder skal udøve ledelse 
over for en medarbejder, står hun ofte 
over for en person, der dybest set ved 
alt om opgaven, i modsætning til lede-
ren, der ved meget lidt om den. I folke-
skolen er der mange ihærdige og dyg-
tige musiklærere. Ansatte, der brænder 
for deres fag og sætter en ære i at bi-
drage til deres elevers udvikling både 
fagligt og socialt. 

Skolelederens opgave er at fastholde 
og udvikle dette fokus. Lederens mål 
med en samtale kan være at forhindre 
lærerens isolation i faget. Læreren vil 

gerne fastholde og udvikle sin faglige 
kompetence. Begge parter har legitime 
positioner i forhold til hinanden. Dybest 
set kan der kun skabes ledelse i en 
coachende samtale, hvor lærer og lede-
ren accepterer rammen og mulighe-
derne for deres samvær. 

Indledningen er rammesætningen og 
skabelsen af fælles kontekst. Videre i 
forløbet at se på, hvor de forskellige 
positioner har en fællesmængde, der 
kan være udgangspunktet for fælles 
fremdrift. Resultatet af samtalen kan 
være det opløftende og lidt banale, at 
man etablerer et kor på skolen. 

Læger og lærere
Overlægen kan have et ønske om at 
udvikle lægen, hvis speciale og store 
interesse er blindtarmsoperationer. Hun 
har set et potentiale i medarbejderen, 
som hun gerne vil stimulere både fag-
ligt og kollegialt i en vidensdeling. Det 
er vel overflødigt at gentage beskrivel-
sen af skolelederens samtale med læ-
reren blot med andre titler.

Skolelederens og overlægens mis-
sion forekommer at være den samme: 
at flytte medarbejderen fra et sted til et 
andet. Spørgsmålet er derfor om skole-
lederen kan lære af en beskrivelse af 
overlægens samtale og omvendt?  Skal 
skolelederens samtale betragtes som 
unik og muligheden for overførsel til en 
anden leder derfor udelukkes, med 
mindre vedkommende er skoleleder; 
eller skal samtalen ses generisk og 
skabe læring i et kommunalt ledernet-
værk. Svaret synes ikke at blæse i vin-
den!

Pædagogisk ledelse må derfor – som 
begreb – enten omfatte ledelse af vi-

Unikt eller 
generisk

Klumme
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Sæt elevernes sundhed på dagsordenen med 
”Sundhed på Spil” – et nyt dialogspil til skoler og 
forældregrupper, der vil styrke samarbejdet om 
elev ernes sundhed og trivsel. Brug fx spillet til 
for ældremøder og få skabt fælles holdninger til bl.a. 
mad, mobning, rusmidler og bevægelse. 

”Sundhed på Spil” er udviklet af Fødevarestyrelsen, 
Sundhedsstyrelsen og Skole og Samfund. 

Læs mere på www.altomkost.dk eller bestil spillet på 
tlf. 33 26 17 21 eller på www.skole-samfund.dk. Spillet 
koster 200 kr.

 GRØNSAGER FRUGT VAND BEVÆGELSE LEG HOLDNINGER HANDLEKRAFT ANSVAR SELVTILLID LIVSGLÆDE
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densarbejdere og dermed ikke kun 
være forbeholdt ledelse af skoler eller 
afvises som indholdstomt. Interesse-
rede læsere kan anvende den såkaldte 
nonsensprøve på begrebet. Et begreb 
eksisterer kun ved sin modsætning. 
Hvis modsætningen ikke findes, er be-
grebet nonsens. Til sidst skal læseren 
opfordres til videre refleksioner over 
rektorforsamlingens indledende be-
tragtninger om pædagogisk og upæda-
gogisk ledelse. Taler de ikke om værdi-
ledelse?

Klummen er ikke et argument for, at 
enhver kan lede en afdeling på et syge-
hus eller en skole, da rammesætningen 

i samtalen trækker på referencer til det 
faglige arbejde. Forfatteren er kun no-
genlunde orienteret om blindtarmens 
placering og ville derfor totalt mangle 
autencitet i en samtale med en dygtig 
læge. 

Michael Rasmussen

Note
1.  Danmarks Evalueringsinstitut: Pædago-

gisk ledelse og ledelsesredskaber i det 
almene gymnasium, 2005.

I DET 
KLOgE  
HJØRNE



På et medlemsmøde den 30.03.2007 i DS Vestsjællands-
kredsen blev sammenlægningen med Lederforeningen  
debatteret. 

Der er naturligvis mange meninger om denne fusion – og 
mange spørgsmål som for mange medlemmer stadig er ube-
svarede eller meget løst besvaret.

Man skal derfor bede DS’ formand/landsbestyrelse besvare 
følgende spørgsmål, som ligger medlemmerne meget på 
sinde, og som er af væsentlig betydning for mange medlem-
mer, når man individuelt beslutter sit tilhørsforhold til en 
fremtidig faglig organisation.

Når man ønsker besvarelsen i bladet hænger det naturlig-
vis sammen med, at det næppe kun er medlemmer på Vest-
sjælland, som gerne ser afklaring på spørgsmålene, men at 
for så vidt alle DS’ medlemmer kunne være interesseret.

1. Kan skoleledere i en ny lederforening få sikkerhed for, at 
man ikke i en kommende konfliktsituation skal betale kon-
fliktkontingent til medarbejdere?

De hidtidige udmeldinger lyder ”at der arbejdes for – hen 
imod osv.”. Dette er dog ikke nogen konkret sikkerhed for, at 
man ikke skal betale, hvilket er af stor betydning for mange 
skoleledere.

2. Kan der udstedes en garanti for, at DS’ medlemmer 
ikke skal pålægges karenstid ved dannelse af en 3. lederfor-
ening?

Der er DS-medlemmer som fra medarbejdere i DLF har 
fået den besked ,at såfremt man er DS medlem ved dan-
nelse af en ny forening, får man karenstid, idet man jo skulle 
være medlems af DLF igen.

3. Som udmeldt fra forhandlerne er medlemskab af DLF 
obligatorisk for medlemmer af en ny lederforening. Hvilken 
størrelse har dette kontingent til DLF?

4. Foreligger der en aftale DS og Lederforening imellem 
angående valg af en kommende formand og næstformand 
for en ny forening?

5. Hvad er begrundelsen for, at der i en ny forening  
lægges vægt på, at de regionale netværk ikke er politiske?
I DS har de tidligere amter udgjort en væsentligt politisk ele-
ment i foreningen. Man kan have en stor bekymring for at  
ingen har tid/lyst til at påtage sig arbejdet i disse netværk, 
som kan være utrolig vigtig som kollegiale netværk, men 
som blot skal være rådgivende og ingen indflydelse i øvrigt 
har.

6. Kan man garantere, at man i fremtiden kan trække på 
regionale konsulenter, som er tilknyttet de enkelte regioner 
og ikke blot er placeret på et kontor centralt i København?

En meget væsentlig styrke i DS har netop været at vore 
konsulenter, som har bistået medlemmerne i konkrete situa-
tioner, var bosat i de enkelte områder med kendskab til om-
råderne m.m., og det er af meget stor betydning for med-
lemmerne, at dette system opretholdes.

7. Med hvilken begrundelse skal en kommende formand 
for en ny lederforening have ”sæde” i vore medarbejderes – 
DLF´s – hovedbestyrelse?

Den beslutning går tilsyneladende i stik modsat retning af 
et af de erklærede mål, nemlig at opnå så stor uafhængig-
hed af DLF som muligt. Det må vel være muligt at etablere 
et andet forum for udveksling af synspunkter/orientere hinan-
den?

8. Hvad har Styregruppen besluttet mht. DS-formuen og 
evt. erstatninger fra retssagen mod revisionsfirmaet, set i 
forhold til den evt. fælles nye tredje forening?

Venlig hilsen
Søren Ranthe  

Formand, DS Vestsjællands kredsen

Debat

Otte skarpe om fusionen
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Svar på tiltale
I lyset af det samarbejde, vi har i Skoleledernes Fællesrepræ-
sentation samt udsigten til at danne en ny lederforening, har 
SFR-styregruppen valgt at svare i fællesskab:

1. Nej, det kan vi ikke få sikkerhed for nu. Vi vil være med-
lem af LC, som er vores forhandlingsberettigede organisa-
tion. Det er LC, som i givet fald varsler og gennemfører kon-
flikt, og alle LC-medlemmer er som udgangspunkt solidariske 
i en sådan konflikt, uanset om den handler om lærerforhold 
eller lederforhold.

Det er DLF, som beslutter, om der skal opkræves konflikt-
kontingent for DLF’s medlemmer. Hvis det er de generelle 
løn- og ansættelsesforhold, som er konfliktudløsende, er vi 
omfattet af konflikten og skal som andre medlemmer af LC 
betale et evt. konfliktkontingent.

Vi har imidlertid i SFR besluttet, at hvis det er et rent 
medarbejderspørgsmål, som er konfliktudløsende, skal vi  
nu og fremover i bl.a. DLF’s hovedstyrelse arbejde for, at le-
derne ikke omfattes af konflikten og dermed ikke skal betale 
et evt. konfliktkontingent.

2. Da fusionen gennemføres ved en såkaldt vedtægtstil-
pasning, hvor alle medlemmer omfattes af den nye vedtægt, 
er man automatisk medlem af den nye forening med fulde 
medlemsrettigheder fra dag ét. Det enkelte medlem skal 
derfor ikke foretage sig noget i forbindelse med fusionen. 
Dette er der fælles forståelse af mellem SFR og DLF.

3. DLF’s kongres fastsætter kontingentet til DLF, ligesom 
vores repræsentantskab fastsætter kontingentet til Skole-
lederne. Ledernes kontingent til DLF forventes at blive af 
samme størrelse som for øvrige medlemmer. I øjeblikket er 
det 216 kr. pr. måned. Kontingentet til Skolelederne forventes 
at blive på i alt 324 kr., hvilket giver et samlet kontingent på 
kr. 540 pr. måned.

Lederforeningen har ud over grundkontingentet betalt et 
ekstra kontingent til DLF for at varetage særlige opgaver. 
Dette særkontingent falder bort ved dannelsen af Skolele-
derne. Vi har desuden i SFR besluttet, at det også fremover 
er målet at reducere det centrale kontingent til DLF i takt 
med Skolelederne’s selvstændige opgavevaretagelse.

4. Der foreligger pt. ikke en aftale. Mulighederne for at 
overveje dette mhp. at sikre én fra hver forening på de to 
øverste poster fra starten er til stede. Men det afhænger af 
de meldinger, der kommer fra foreningernes bagland de 
kommende måneder, og så er det – ikke at forglemme – re-
præsentantskabet i den nye forening, der træffer valget. 

5. Skoleledernes lokale politiske og organisatoriske for-
ankring og aktiviteter kommer først og fremmest til at foregå 
i de kommunale foreninger, hvor det kollegiale fællesskab, 
lønforhandlinger og øvrige aktiviteter skal udmøntes med 
henblik på at kunne matche de nye storkommuner. Derfor 
skal de kommunale foreninger have politisk kompetente for-
samlinger – generalforsamling, bestyrelse og formand.

De tværkommunale netværk tænkes som samarbejdsorga-
ner for de kommunale foreninger, først og fremmest vedr. 
større fælles arrangementer som kurser, lønmøder mv. 

Når de nye 10-12 netværk, og også det nye Netværksråd 
ikke er formelt politiske er det fordi, at det – jf. strukturrefor-
men – kunne blive for tungt med 3 politiske niveauer, når nu 
også det primærkommunale niveau er blevet større, og vi 
også centralt i repræsentantskab og bestyrelse i Skolelederne 
har søgt en bred demokratisk politisk repræsentation.

6. Det kan garanteres, at der er regionale konsulenter i 
Skolelederne pr. jan. 2008, og det er i SFR besluttet, at den 
nye forening skal have selvstændigt sekretariat med hoved-
sæde i København og en regional/-decentral funktion. 

7. Da Skolelederne vil være en del af det forhandlingsbe-
rettigede system i LC, er det naturligt, at vi har sæde i både 
LC’s bestyrelse og repræsentantskab, men også i DLF’s kon-
gres og hovedstyrelse. Værdien heraf kan selvfølgelig disku-
teres, men positivt set er det generelt i Skoleledernes inte-
resse at kunne øve indflydelse alle steder, hvor skolespørgs- 
mål behandles.

8. Der er ikke taget selvstændig stilling til dette spørgs-
mål, men hvis ikke andet besluttes, vil de to foreningers for-
muer naturligt følge med ind i Skolelederne ligesom forenin-
gerne selv.

Til sidst: Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at 
både styregruppen og de to bestyrelser er mødtes for at af-
klare disse og adskillige flere spørgsmål helt ned i detaljen.

Langt det meste har vi kunnet blive enige om, noget har vi 
måttet bide spids på, og endelig har vi måttet lade ganske få 
ting ligge til den nye bestyrelse i Skolelederne. 

Det har taget tid, ganske lang tid. Til gengæld er der ikke 
handlet hurtigt af i porten, og alle synes at være ganske godt 
tilfredse med det resultat, vi er kommet med nu – som er 
beskrevet i det Grundlag for vejen til Skolelederne, der ligger 
på hjemmesiden. Læs det.

Læs også artiklerne i dette blad, og nærlæs ikke mindst de 
17 nuværende bestyrelsesmedlemmers bud på, hvordan de 
synes processen har været, og hvordan de har det med det 
nu. Alle har taget og givet – og det er også sket i konstella-
tioner på kryds af de to foreninger.

Det er ikke så ringe. Så det har for os tæt på i stigende 
grad været svært at bevare pessimismen. Og alligevel er det 
nok sådan ved en fusion, at man ikke undgår at føle, at man 
mister noget. Det gælder DS’ere og LF’ere, det gælder cen-
tralt og lokalt. 

Men man kan også se på det som en ny begyndelse. Det 
er dejligt, at landets skoleledere kan samles i en stærk og 
markant forening, som bedre kan varetage medlemmernes 
interesser, end to foreninger i splid formår.

Så derfor: Kom nu frem, vær nu med og gå ind i Skole-
lederne med hud og hår, sæt dit præg på den nye forening – 
og giv den opbakning! 

Venligst 
Styregruppen i SFR

Erik Lorenzen, Jens Færk, Anders Balle og Annette Belling 
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To skoleledere til Faxe Kommune
Faxe Kommunes skolevæsen tager udfordringen fra kommunalreformen op og vil være i 
front.  Vil du være med til at præge udviklingen af det samlede skolevæsen?

Kommunen har 1. august 2007 to ledige stillinger:

Karise Skole
er kendt for sit højt udviklede internationale samarbejde.  
”Verdens bedste skole ligger i Karise”, stod der i  Folkeskolen 
den 18.05.06 Til august begynder en international linje på  
Karise Skole. Miljøet er åbent og udviklingsorienteret. 

Skolen består af en undervisningsdel på 400 elever i 0-10. 
klasse og en SFO ”Tandhjulet” med 220 børn. Skolen er fase-
opdelt med selvstyrende teams. Derudover har skolen en  
centerklasse og en AKT-klasse. 

Kvalifikationer:
Vi søger en leder der,
•  har visioner for skolen og tør tænke anderledes
•  har international interesse
•  fremmer skolen som kulturbærer i lokalområdet
•  bygger sin personaleledelse så der skabes rum til, at medar-

bejderne kan udfolde sig under ansvar
•  har sans for kvalitetsstyring og økonomisk overblik 
•  er kommunikerende og en god formidler og kan skabe gode 

relationer på alle niveauer
•  har humor og en uformel omgangsform, men samtidig er 

handlekraftig og tør navigere
•  er læreruddannet med relevant ledererfaring og gerne en  

diplomuddannelse i ledelse – eller er indstillet på at tage  
diplomuddannelsen 

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere kan du kontakte souschef Erik Jakobsen på 
tlf. 56 76 23 00, skolebestyrelsesformand Karen Hatt Olsen på 
tlf. 56 78 84 64 eller uddannelseschef Kirsten Jørgensen på  
tlf. 56 20 39 61.

Hylleholt Skole
er kendt for sin store vægt på den musiske dimension.  
Skolen ligger i Faxe Ladeplads nær skov og strand. 

Til august starter i tilknytning til skolen ”Skolen ved Vandet” – 
et skole og behandlingstilbud for de store børn.

Skolen har 460 elever fra 0.- 9. klasse samt en centerklasse. 
Hylleholt Skole er faseopdelt med selvstyrende team. Det er en 
skole med mange udfordringer og udviklingsmuligheder. 

Kvalifikationer:
Vi søger en leder der,
•  er synlig blandt både børn og voksne
•  er visionær, og kan skabe rammer og strategi for skolens  

udvikling
•  har musisk interesse
•  fremmer skolens fælles kultur, skaber trivsel og arbejdsglæde
•  har sans for kvalitetsstyring og økonomisk overblik 
•  er kommunikerende og en god formidler, både på skolen og i 

relation til det omgivende samfund
•  har humor og en uformel omgangsform, men samtidig formår 

at tage styring
•  er læreruddannet med relevant ledererfaring og gerne en  

diplomuddannelse i ledelse - eller er indstillet på at tage  
diplomuddannelsen 

Yderligere oplysninger.
Vil du vide mere, kan du kontakte konst. skoleleder Preben  
Kimergård på tlf. 56 71 61 96 / 51 22 27 35, skolebestyrelses-
formand Preben Esbersen på tlf. 56 71 85 24 eller uddannel-
seschef Kirsten  Jørgensen på tlf. 56 20 39 61.

Læs mere om Faxe Kommune på www.faxekommune.dk.

Lønnen fastsættes efter forhandling med den faglige organisation efter reglerne om lokal løndannelse.

Ansøgning sendes til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, mærk kuverten nr. 124 for Karise Skole og nr. 131 for  
Hylleholt Skole senest den 21. maj 2007 kl. 08.00. Første ansættelsesinterview forventes afholdt i uge 22.
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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.dkFlere penge til dem, det egentlig handler om

SKI er en indkøbscentral, der gennemfører EU-udbud på vegne af det offentlige. Det er en fordel at samle det offentliges udbudsforretnin-
ger, da det sparer tid, ressourcer og ofte giver bedre aftaler end den enkelte enhed selv kan opnå. Udbuddene udmønter sig i attraktive 
indkøbsaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed er et bidrag til at sikre den danske velfærd.

Opnå store besparelser 
gennem SKI’s ramme-
kontrakter på:

AV-udstyr
Bøger og AV-materiale
Computere
Printere, kopi- og multi-
funktionsmaskiner
Møbler til undervisning

Flere penge til folkeskolen!
– hent dem på omtanke ved indkøb af udstyr

Vil du have endnu mere ud af dit indkøbsbudget? SKI har lavet rammekontrak-
ter på mange af de produkter, som folkeskolen bruger i hverdagen. Derfor kan 
indkøb via SKI bidrage til at øge kvaliteten i folkeskolerne.

Kontakt SKI på 33 42 70 00 og hør hvordan du kan skaffe flere penge til dem, 
det egentlig handler om.  

➤	 Hold dig ajour med nye rammekontrakter, udbud og meget mere via vores 
elektroniske nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.ski.dk/nyhedsbrev.
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