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Selv om det for tiden diskuteres, om man af fx religiøse 
grunde kan lade være med at give håndtryk, når andre invi-
terer til det, er det normalt en god ide at gøre det.  

Folkeskolen er uafladeligt til diskussion i medierne, men 
ofte uden at de adspurgte har mulighed for at tale sammen 
direkte. For nylig bragte TV 2 Nyhederne et indslag om sti-
gende krav om dokumentation, hvor den ene af os fik lejlig-
hed til at bringe en SFR-vinkel ind. På samme måde har Jyl-
lands-Posten i en række artikler fokus på det emne, hvor den 
anden formand kom til orde.

I både tv og avis er Bertel Haarder på banen. Og i begge 
tilfælde har han en invitation med. Ikke at undervisningsmini-
steren vakler i spørgsmålet, om vi skal have kvalitetsrappor-
ter, test, elevplaner mv. Det skal vi. Men som Haarder siger, 
skal der ikke være ”mere bureaukrati end højst nødvendigt”, 
og at han er ”meget åben over for skoleledernes ønsker”,  
ligesom han vil invitere til dialog, så ”skolelederne kan for-
tælle, hvilke byrder de gerne vil lettes for”. 

Det er en fremstrakt hånd, man kan vælge at gribe, hvilket 
SFR naturligvis gør. De to bestyrelser har derfor drøftet, hvad 
der er interessant at tage op på et muligt møde med ministe-
ren. Detaljer skal ikke røbes nu, men der er emner og områ-
der, det er oplagt at berøre.

Vi er enige om, at når de mange nye opgaver i skolen lan-
der pænt, elegant og tungt på skoleledernes skuldre, så er 
der god grund til at diskutere mængden og sammensætnin-
gen af disse. Der er spørgsmål som fx frit skolevalg eller den 
seneste prøveafholdelse, som kunne være værd at komme 
ind på. Men vi er også enige om, at skolelederne ikke trykker 
hånd for derefter at klynke, ynke eller brokke os. Vi er ledere, 

og vores rolle er at tegne scenarier, finde løsninger og nye 
måder at gøre tingene på. Det er målet og formålet med  
dialog.

Tillige har vi ekspertisen på en række områder. Skole-
lederne har en samlet sum af erfaringer i forhold til, hvad der 
giver gode og mindre gode resultater. Sammen har vi i SFR 
oven i købet mulighed for udtrykke os med større vægt. Og 
et vægtigt fælles budskab bliver i hvert fald, at mere opti-
male arbejdsvilkår for skoleledere vil være til gavn for tilrette-
læggelsen af arbejdet, undervisningens kvalitet og i sidste 
ende skolernes præstationer.

Der er ikke tvivl om, at skoleledernes råderum, herunder 
vores frihed og kompetence til at lede, skal være større. For 
at dette ikke bare skal være tomme ord, vil SFR knytte an til 
den kvalitetsreform, regeringen selv har sat i gang, og hvor 
der via de foreløbige trepartsdrøftelser tales om, at det for at 
få bedre kvalitet i den offentlige opgaveløsning er pinedød 
nødvendigt med også en ledelsesreform – og at der til gen-
nemførelse af projektet skal afsættes en anseelig sum penge  
Vi taler måske om en halv til en hel mia. kr. 

Ledelsens organisering og normering kunne også være et 
tema. Hvordan kan det være, at der på det private område 
tales om, at én leder pr. 15 medarbejdere er den rigtige ratio – 
når vi på skolerne står med op til 50? Dertil kommer, at skole-
ledere også er kommunens ansatte, der trækkes på i mange 
sammenhænge. 

Der er derfor brug for mere ledelseskraft i folkeskolen. Og 
brug for at se på skolelederens arbejdsbetingelser, status og 
løn, hvilket skiftende undersøgelser i de senere år også har 
dokumenteret trænger til et eftersyn..

En fremstrakt hånd

LEDER

Af Jens-Erik Færk Lorenzen
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I min tid i folke
skolen har jeg ofte 
oplevet, at børn er 
mere dannede end 
de voksne – og...
lærerne! 

„
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Det går bedre
med en gulerod

”Sæt dig nu ned Lasse”…
”Er det meningen, at vi alle sammen 

skal vente på, at du får snøvlet dig fær-
dig?”…

”Kan du så sætte dig ned!”
De fleste lærere kender situationen 

med eleven, som det ikke er til at nå 
ind til, og som gang på gang forstyrrer 
undervisningen, selvom det langt fra er 
første gang, der bliver givet besked, og 
selvom man på ingen måde lægger 
skjul på, hvad der skal ændres.

Der kan være mange bud på en løs-
ning, men hvis man spørger blandt læ-
rerne på Hvide Sande Skole, vil svaret 
som regel lyde: Prøv med anerken-
dende kommunikation.

”Gør du det, er der gode chancer for 
at nå længere i den retning, som du 
gerne vil som lærer”, siger lærer Hanne 
Backs Høj.

Hun havde for kort tid siden en elev 
som Lasse i en af de ældste klasser. 
Han forstyrrede næsten hver time og 
var gang på gang skyld i, at der gik 
flere minutter, før undervisningen 
kunne komme i gang.

”Hvis man anvender anerkendende 
kommunikation, tager man udgangs-

punkt i en analyse af situationen og i, 
at det i næsten alle sammenhænge er 
vigtigt at have en positiv tilgang til 
mennesker, også selvom de foretager 
sig noget, som man ønsker ændret. I 
det konkrete tilfælde fandt jeg ud af, at 
eleven agerede, som han gjorde, for at 
vise sig i forhold til to andre i klassen. 
Derfor holdt jeg op med at skælde ham 
ud, snakkede med de to andre elever 
og fik dem til at holde op med at del-
tage i spillet. Næsten fra dag til dag 
forsvandt problemerne”, siger læreren.

Ikke særlige problemer
Det lyder måske banalt, at løsningen er 
at undgå stirre sig blind på problemer, 
og at det gælder om at bruge gulerod i 
stedet for pisk, men hånden på hjertet: 
Hvor tit gør man sig den slags overve-
jelser?

”Jeg har i alt fald fundet ud af, at der 
er en del ting, der kan ændres i kom-
munikationen i forhold til forældre og 
elever og for den sags skyld i forhold til 
kolleger. Jeg når som lærer længere 
ved at forholde mig positivt og ved at 
bruge nogle enkle værktøjer. Hvis jeg 
reagerer negativt i en situation, har jeg 

for eksempel lært at gøre det klart, at 
det er handlingen og ikke personen, 
som jeg ikke bryder mig om”, siger 
Nanna Opstrup Christiansen. 

Lærernes forbedrede kommunikati-
on er resultatet af et udviklingsprojekt, 
som Hvide Sande Skole er ved at af-
slutte, og som blandt andet har omfat-
tet et kursusforløb, hvor alle lærere og 
ledere har deltaget.

”Det er ikke, fordi vi har haft særlige 
problemer med kommunikationen, men 
på alle skoler er der situationer, hvor 
man er for dårlige til at snakke med 
hinanden, og hvor resultatet ikke er til-
fredsstillende for hverken den ene eller 
den anden part. Det har været udgangs-
punktet. Vi har så samtidig gerne villet 
væk fra de situationer, hvor dialogen 
mellem lærere og elever har været 
præget af en negativ tone”, siger skole-
leder Viktor Degn.

Han har gennem sit job som skole-
leder erfaret, hvordan en mere bevidst 
kommunikation kan løse problemer, der 
ser ud til at være gået i hårdknude.

”Vi havde for nogen tid siden en 
dreng i en overbygningsklasse, som 
skabte problemer i rigtig mange af  

Anerkendelse er grundlaget for god kommunikation, mener man på  
Hvide Sande Skole, der i det sidste år har haft fokus på, hvordan  
man får budskaberne frem bedst muligt

Af Jan Kaare • Foto: Mikkel Hagstrøm
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timerne. Og hvor lærerne reagerede 
ved at skælde ham ud. Sammen med 
vores skolepsykolog fandt vi ud af, at 
det skabte flere problemer end det lø-
ste. Drengen mistede sin selvtillid. Vi 
besluttede derfor, at han ikke skulle 
skældes ud; og at lærerne i stedet 
skulle bede ham gå udenfor og tænke 
sig om, når der opstod en situation i en 
time. Det fik i løbet af kort tid den virk-
ning, at drengen stoppede med sine 
udfald, og både vi og forældrene har 
oplevet, hvordan han har sat en ære i 
at rette sig op”, fortæller Viktor Degn.

Når i mål hurtigere
Omdrejningspunktet i skolens indsats 
har været et kursusforløb over tre må-
neder, hvor samtlige lærere har været 
på skolebænken seks eftermiddage, og 
hvor de indimellem har skullet arbejde 
med de ting, de har lært.

”Det største udbytte for mig har  
været, at jeg i dag når mere med min 
kommunikation. Før gik det udmærket, 
når jeg snakkede med børnene, men 
det kunne tage tid at få dem til at for-
stå, hvor jeg ville hen. Ved at være 
mere bevidst, bliver der hurtigere op-
nået resultater”, siger Hanne Backs 
Høj.

Hun har været lærer i ni år og er ruti-
neret i at undervise; derfor var hun på 
forhånd lidt skeptisk indstillet..

”Det teoretiske kendte jeg, og til at 
begynde med tvivlede jeg på, om kur-
set overhovedet ville give noget, men 
metoden med at tage udgangspunkt i 
vores egen dagligdag og i situationer 
og problemer, som vi selv stod med, 
har ført til resultater. Jeg er blevet me-
get mere bevidst om, hvordan jeg ud-
trykker mig, og jeg bruger også i højere 
grad mine kolleger som sparringspart-
nere, når jeg skal finde ud af, hvordan 
en situation skal løses”, siger Hanne 
Backs Høj.

Et af hendes fokuspunkter under kur-
set var, hvordan hun i dialogen med 
skolens ledelse kunne blive bedre til at 

udtrykke og holde fast i sine meninger.
”Jeg er nok den type, der har lidt for 

let ved at gå med på et forslag, og hvor 
møder med ledelsen ikke altid ender 
med det resultat, som jeg gerne ville 
have. Efter vores sidste møde havde 
jeg det betydeligt bedre med mig selv, 
fordi jeg tydeligere havde fået marke-
ret, hvad jeg gik ind for, og dermed 
havde kommunikeret bedre”, siger  
læreren.

Ikke tale uden om
Hanne Thordal har været lærer på sko-
len siden 1985, og hun syntes før kurset 
ikke, at hun havde problemer ved at 
være positiv i kommunikationen med 
elever og forældre.

”Men man kan ikke undgå, at der er 
elever, hvis opførsel gør så dårligt et 
indtryk, at der er svært at bevare den 
gode tone. Derfor er det godt via et 
kursusforløb at blive mere opmærksom 
på, hvordan man formulerer sig”, siger 
hun.

Skoleleder Viktor Degn:
”Man skal ikke tale udenom, når man 

vil have elever til at ændre adfærd, 
men man skal sige sandheden på en 
hensigtsmæssig måde. Det handler tit 
om at sætte fokus på den handling, 
man gerne vil have ændret og samtidig 
give eleven et klart indtryk af, at han 
eller hun er ok som person.”

En central del af forløbet har handlet 

Det virker godt at veksle mellem  
teori og de enkelte læreres virkelig-
hed, siger skoleleder Victor Degn.

Flere af de unge lærere på skolen kom 
undervejs i kurset hen til os og sagde, at de 
meget gerne ville have haft den viden, vi 
gav dem, med fra deres studium. Det kunne 
måske have skånet dem for det praksischok, 
som nyuddannede lærere tit oplever

„
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om kommunikationen mellem lærere 
og forældre. Det er ikke tilfældigt, siger 
Marianne Gregersen fra konsulentvirk-
somheden Enzemble, der stod for kur-
set.

”Et af de klassiske problemer i skole-
hjem-samarbejdet er, at lærerne nemt 
kommer til at gå i forsvarsposition, 
fordi de oplever, at forældrene er me-
get kritiske. Men måske er det blot, 
fordi de befinder sig i en anden virkelig-
hed, hvor de har mindre blik for klassen 
og mere blik for deres eget barn. Det 
bliver kommunikationen nødt til at tage 
udgangspunkt i”, siger hun.

Slippe for praksischok
Hun mener, at anerkendende kommu-
nikation og de kommunikationsteorier, 
der hører med, burde være en obligato-
risk del af undervisningen på lærer-
seminarierne.

”Flere af de unge lærere på skolen 
kom undervejs i kurset hen til os og 
sagde, at de meget gerne ville have 
haft den viden, vi gav dem, med fra 
deres studium. Det kunne måske have 
skånet dem for det praksischok, som 
nyuddannede lærere tit oplever”, siger 
Marianne Gregersen.

Hun mener, at det at sætte fokus  
på kommunikation i sig selv kan være 
med til at reducere de forståelsesmæs-
sige vanskeligheder, der optræder i en 
skoles hverdag. 

Den daglige kommunikation med 
eleverne fylder det meste af lærernes 
arbejdstid. Derfor bør den også udgøre 
kernen i arbejdet med kommunikation.

”Mange konflikter mellem lærer og 
elev kan løse sig selv, hvis læreren er 
bevidst om sine input, og er opmærk-
som på, at uanset hvad elever foreta-
ger sig, så gør de det, fordi det giver 
mening. Hvis man kan anerkende ele-
verne, for det de er, og for at de har 
noget med sig som er hensigtsmæssigt 
for dem, så kan man bedre solidarisere 
sig med eleven, også selvom hans eller 
hendes adfærd ikke passer så godt 
med det, der ellers foregår i skolen. 
Anerkender man eleven, kan man 
bedre hjælpe til med at ændre den 
uhensigtsmæssige adfærd”, siger kon-
sulenten.

I Hvide Sande har man et ret nøg-
ternt forhold til sælgersnak og konsu-
lentlovprisning, og ledelsen på den  
lokale skole er ingen undtagelse.

”Vi vil ikke købe et kursus eller et ud-
viklingsprojekt, med mindre der er sik-
kerhed for at det virker, og i det kon-
krete tilfælde er der ingen tvivl om, at 
pengene er givet godt ud”, siger Viktor 
Degn.

Kommunikation er kommet for at 
blive, og det er dejligt, når budskabet 
når frem..

Om forløbet
Projektet ”Udvikling af anerkendende 
kommunikation” er blevet til i et 
samarbejde mellem Hvide Sande 
Skole og konsulentfirmaet Enzem-
ble, Rønde. Det har dækket skole-
året 2006 – 2007 og har været op-
bygget af fire moduler: Teori, træ- 
ning, afprøvning og evaluering.

Lærerne har gennem fire studie-
teams været med til at fastlægge 
indholdet, og kursusforløbet har væ-
ret meget virkelighedsorienteret. 

I forbindelse med projektet har der 
været gennemført en forældre- og 
elevundersøgelse i to 7. klasser. Et 
par af konklusionerne er, at lærerne 
bør arbejde med klarere tilkendegi-
velser og afklaring af forventninger, 
når lærere og forældre taler sam-
men, og at lærerne bør arbejde med 
et være særlig opmærksomme på, 
at budskabet udtrykkes klart.

Man får let til en negativ attitude til en 
elev. I stedet skal man prøve at se,  

hvor er barnet nu, og så bruge det som  
udgangspunkt, siger Hanne Backs Høj.
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De stakkels drenge... 
 ...eller hvad?
Drenge har på mange områder altid gået til yderligheder i livet. 
Nu mere markant end nogensinde – kan/skal vi gribe ind? 

Af Helle Jørler • Foto André Andersen

Pigerne stormer frem i uddannelsessy-
stemet og på arbejdsmarkedet. Samti-
dig er det ofte mænd, der får de mest 
prestigefyldte hverv og scorer kassen. 

Alligevel er der en øget tendens i 
kompetence- og vidensamfundet til, at 
flere og flere hankøn bliver hægtet af el-
ler dropper ud. Der skimtes nye og dra-
matiske marginaliseringsformer i hori-
sonten. Hvad sker der? Hvorfor bliver 
hankønsvæsener oftere kriminelle? 
Hvorfor kan drengene ikke klare uddan-
nelserne? Skal de ændres?

Det var baggrunden for, at en aldeles 
propfuld sal medio maj på Danmarks 
Pædagogiske Universitet overværede 
Center for Ungdomsforsknings konfe-
rence ”Hvad bliver der af drengene? Er 
drengene de nye tabere i uddannelses-
samfundet?”. Fremmødet vidnede om, 
at interessen for drengenes skæbner 
ikke mangler – deltagerne var oven i kø-
bet pænt fordelt mellem kønnene. 

Overordnet var det samlede indtryk 
efter dagens indlæg, paneldebatter og 
engagerede spørgsmål fra salen, at vi 
skal skærpe opmærksomheden om 
drengene og i et vist omfang gribe ind, 
men – at så slemt står det ikke til end-
da. Og at pigerne også skal huskes – 
måske på andre leder og kanter. 

Historisk kønspejling
Niels Ulrik Sørensen, adjunkt ved Cen-
ter for Ungdomsforskning (CEFU) åb-
nede ballet med at kategorisere, hvor-
dan man kan se på fænomenet fra tre 
vinkler: 

Hjerneforskernes biologiske forklaring, 
der bl.a. tilsiger, at hankøn ikke kan ab-
sorbere viden i mere end 12 minutter ad 
gangen. Sociologerne, der mener, at 
samfundet er indrettet, så det overflø-

diggør visse grupper af drenge. Og køns-
forskerne, der bl.a. siger, at drenge ikke 
kan sidde stille længe ad gangen. 

Niels Ulrik Sørensen advarede om  
faren i at overse den sociale faktor igen-
nem de ”kønnede briller” og omvendt – 
begge forhold spiller ind. Han ridsede 
nogle kønshistoriske pejlemærker op –
vidste du fx, at man i 1700 tallet betrag-
tede de to køn som i bund og grund 
ens, dog var mænd lidt mere udviklede?

To-kønsmodellen kom ind i billedet i 
1800 tallet, hvor man(d) antog, at køn-
nene besad forskellige egenskaber, og 
at de mandlige var bedre. Samfundet 
blev – bl.a. via industrialiseringen og ur-
baniseringen – opsplittet i privat og of-
fentlig sfære, som henholdsvis kvinder 
og mænd forestod. 

Under de to verdenskrige og igen i 
1960’erne buldrede kvinderne ind på ar-
bejdsmarkedet og udæskede de hidti-
dige roller. Der har de fået ret godt fat 
og vinder stadig terræn. Sørensen stil-
lede spørgsmålet, om vi måske er ved 
at være tilbage til en redigeret étkøns-
model – eller sågar en intetkønsmodel? 
Han nævnte en kollegas udsagn om, at 
vi i dag er bærere af den offentlige vi-
den, som knytter sig til de kønsneutrale 
uddannelser og den kulturelle viden, 
som hører til de kønnede uddannelser. 

”Piger vælger fag, hvor de arbejder 
med mennesker og kan redde verden. 
Drenge vil arbejde med ting og erobre 
verden”, sagde Niels Ulrik Sørensen. 
Han nævnte, at forældrenes uddannel-
sesniveau stadigt vejer tungere, mht. 
om de unge tager en uddannelse end 
kønnet, viser en undersøgelse fra Dan-
marks Evalueringsinstitut fra 2005.

”Men pigerne er bedre mønsterbry-
dere og opnår mere ved at være det end 

drengene. ”Rigtige piger” integrerer det 
maskuline; de skal kunne det hele og 
mere til for at få en position i livet. Det 
gør de så. Markant mange med succes, 
men vi skal huske, at en del piger også 
bukker under for presset og bliver psy-
kisk syge, får spiseforstyrrelser eller 
selvskadende adfærd”.

”Drenge, derimod, er under et hårdt 
dobbeltpres, specielt i folkeskolen. De 
skal både være ”en god elev” og ”en rig-
tig dreng”. De vil både gerne tilgodese 
at blive accepteret i drengegruppen som 
cool, sej og uinteresseret i skolen, få pi-
gernes opmærksomhed – og alligevel 
klare sig godt. De er tilbøjelige til at 
udelukke det feminine. Og vi skal ikke 
undervurdere drenges angst for at blive 
stemplet som bøsse, hvis de er for 
bløde. Så der er mere på spil, hvis dren-
gene skal vove pelsen...”.

Flere paradokser
Interessant og paradoksalt er det, refe-
rerede Niels Ulrik Sørensen, at undersø-
gelser peger på, at de unges krav til en 
partner er tårnhøje. Det ufravigelige 
krav er, at vedkommende har en uddan-
nelse! Og at de kan tjene penge – har  
et ”ordentligt” liv. 

En tilhører kaldet det trist, hvis al den 
kraft, drengene bruger på at være seje 
er fejlbedømt i forhold til, hvad pigerne 
tænder på… 

En anden, at hun fandt mange af de 
unge, svage drenge helt urealistiske 
med hensyn til job- og uddannelsesøn-
sker i forhold til, hvilken indsats, de øn-
sker at yde. Og at det er vigtigt at 
hjælpe dem til at justere dette.

Læs mere om Center for Ungdoms-
forskning: www.cefu.dk
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Søren Børsting: 
Vores skole ap-
pellerer meget til 
drenge, fordi den 
tilbyder rytmisk 
musik og lydtek-
nik. Og så er vi – 
ligesom eftersko-
lerne, som også 
har en heldig 
hånd med disse 
drenge – et døgn-
tilbud. Og vi er 
den samme læ-
rergruppe under 

hele opholdet. Fravær, for eksempel, tager vi jo fat i med 
det samme; der sker noget, når man er sammen 24 ti-
mer i døgnet og har andet end faglighed sammen. 

Vi synes, det er afgørende, at have nogle forventninger 
til den unge. At vise, at dine handlinger betyder noget. 
At din indsats har en værdi, en betydning både for dig 
selv og andre. Du er ikke ligemeget for fællesskabet. Vi 
tænder jo alle, uanset køn, på, at vi duer til noget, og at 
vi kan bruges til noget.

Mandsopdækning og svinkeærinder
Et panel diskuterede på konferencen erfaringer med at tiltrække og fastholde udsatte drenge. 

Panelet bestod af forstander for Den Rytmiske Højskole i Vig, Søren Børsting, Benedicte Ejlers, afdelingsleder fra Center  
for Ludomani, vejledningschef Ulf Lindow fra 2U Vestsjælland og psykolog Ole Sørensen, fra vejledningsenheden ”Netop nu” 
i Sønderjylland. 

 
Benedicte  
Ejlers: Poker, 
Odd’set, og alle 
spil med penge 
involveret, er 
vanvittigt farlige. 
De appellerer ko-
lossalt til visse 
drenge: Spillene 
giver lynhurtigt 
afhængighed – vi 
taler ofte om kun 
et halvt år. Ud-
satte drenge kan 
her flygte fra en 

problematisk hverdag og få hurtig anerkendelse, stolt-
hed, spænding, bonus.

Markedsføringen og tilgængeligheden af spillene er jo 
massiv nu, men klokkerne ringer som regel først – i øv-
rigt hos drengenes pårørende – når sønnens uddannelse, 
sociale relationer in real life, kæresten og fritidsinteres-
serne er røget – og dét er allerede sent.

På Center for Ludomani prøver vi at få drengene til at 
indse, at de faktisk har nogle enormt efterspurgte kom-
petencer i erhvervslivet. De er risikovillige, hurtige til at 
tilegne sig ny, kompliceret IT-viden, de er omstillingspa-
rate og konkurrenceorienterede. 

Ole Sørensen: Drenge bliver ekstremt hurtigt meget mere skoletrætte end piger. Der 
er ikke udfordringer, spænding og meningsfuldhed nok. Ydermere er klasserne for sto-
re, lærerne for skiftende, der kan sjældent etableres en nær relation til en lærer. 

Desuden bakser de unge privat med skiftende forældre- og papforældrerelationer, så 
de bliver identitetstvivlende, fordi de ikke har stabile rollemodeller. Drengene bliver  
triste, får en lav frustrationstærskel og dropper ud af skolen eller forsømmer ofte. Til 
gengæld er de nemme at få på sporet. De visiteres til fire psykologsamtaler i første 
omgang, og det er ofte nok. Hyppigt er det godt for dem at få et eller andet job; må-
ske flere forskellige, før de vælger uddannelse – eller bliver hængende på arbejdsmar-
kedet. Svinkeærinder er godt. Jeg er selv skibsbygger og smed, før jeg blev psykolog. 

Netværk og mentorordninger vil jeg anbefale, så de unge kan få nogle stabile rolle-
modeller. Men jeg vil også slå til lyd for, at vi voksne prøver at rumme de unge utilpas-
sede drenge i et rimeligt omfang. 
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I 60’erne og 70’erne kunne alle norske, unge mænd, som 
kunne stå oprejst og sige deres navn fejlfrit, få et arbejde. 
Faktisk kunne de meget vanskeligt undgå at få et. Og når  
de var omkring 20 år, blev de gift og fik børn; sådan var det. 
Og alle vidste det. 

Denne indledende betragtning kom fra professor i sociologi 
ved Oslo Universitet, Ivar Frønes. Tilhørerne på konferencen 
om, hvad der bliver af drengene i uddannelsessystemet, nød 
hans tankevækkende, underholdende pointer, som trods for-
skelle imellem vore lande, perspektiverede tingene.  

”Jeg fik selv som ung valget mellem at gå ind i Norsk Hy-
dro eller fortsætte med at læse – længere var den ikke. Indu-
strien, der betjente sig af et ret enkelt produktionsapparat, 
var samfundets omdrejningsakse – og mændene tog sig af 
det”. 

”I dag har teknologien næsten overtaget helt og er eks-
tremt kompliceret og hurtig. Dele af den maskuline verden er 
simpelthen væk: Ingen brug for muskelkraft og fysisk udhol-
denhed, ingen krav om familie… derimod er den offentlige 
sektor vokset, og kvinderne har i dag overtaget her”.

I dag er det human kapital, der er omdrejningsaksen. Der-
for investeres der kolossalt i børnenes kompetencer og PISA 
og lignende tillægges umådelig betydning, fortalte Frønes.

”Tidligere varede ungdommen højst fra det 15. til det 20. 
år. Derpå gik de unge fyre til polterabend og skabte sig tos-
set. Så mistede de en del af friheden ved brylluppet, men fik 
til gengæld stabilitet, tryghed og krav om ansvar, når de blev 
trukket ind i ægteskabet og forældrerollen. Og de havde ar-
bejde, arbejdskammerater, faglige kampe mod en fælles ar-
bejdsgiver. De havde en livslang identitet at hvile på. Dette 
gjaldt de allerfleste. Livet var enkelt – om end med andre 
problemer – men den sociale integration var nem, og vi be-
høvede ikke hver især at mestre den svære kunst at navigere 
i tilværelsen”, sagde Frønes. 

”Når vi så en 27-årig mand sidde alene på et cafeteria…  
i dagtimerne… især i provinsen… så vidste vi alle sammen 
godt, at her var en havareret eksistens”, maner Frønes til  
eftertanke.

”I dag er det derimod bekymrende, at ca. 25% mænd slet 
ikke får børn. Omvendt får flere mænd flere børn med flere 
forskellige kvinder… ofte er disse 10-15 år yngre. Vi har altså 
en øget recirkulering af pænt brugte mænd”, konstaterede 
Frønes til salens moro.

Frønes mente ikke, der blot er tale om ”forlænget puber-
tet”, når man i dag fra 12-13 års alderen til man er ca. 30, 
(hvor de fleste får det første barn) er ung. 

”Disse ”unge” stirrer ud i et øde landskab, når de betragter 
deres fremtid… perspektivet er for langt, uoverskueligt og de 
mister evnen til at planlægge, navigere. Deres omgangs-
kreds gør det samme, så pejlemærkerne er borte. 

Enkeltheden, 
der forsvandt…
 
…tillige med størsteparten af mændenes domæne. Intet  
under, at de – og vi – har svært ved at navigere i vores nye liv

Af Helle Jørler • Foto André Andersen

I Norge kommer et stigende 
antal unge kvinder på førtids
pension eller ind i psykiatrien – 
eller gemmer sig bag etiketten 
hjemmegående mor/husmor

Ivar Frønes
Professor i sociologi

„
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Maskulinitet er ikke ens 
Ivar Frønes må se en del TV. Han refererede i hvert fald flere 
gange til serier, som han brugte til at perspektivere fortiden, 
tage temperaturen på nutiden og fremtidens sandsynlige ud-
vikling.

”Jeg antager, at alle her har set Matador?”, spørger profes-
soren og ser på forsamlingen hen over brillen. Mumlende 
ja’er. ”Husker I, da tjenestepigen skal giftes og have sit eget 
hjem, men bliver ynket af en kollega, som mener, at hun blot 
vil komme til at fortsætte med hårdt husarbejde. ”Nej”, sva-
rer hun, ”for dét bliver sgu i mit eget hjem!”. Deri bestod fri-
gørelsen dengang for arbejderklassens kvinder”, konstaterede 
Frønes.

Animationsfilmen ”The Simpsons” anser han for sympto-
matisk i karikeret forstand: ”Faderen er dum og grov, sønnen 
ligeså og kan formentlig se en kriminel løbebane i øjnene. 
Moderen er rimelig intelligent, den ældste datter er genial. 
Jeg forklarede på en rejse i USA en gammel afro-amerikaner, 
hvad jeg forsker i. Han nikkede og udbrød: ”Yeah, women go 
to college, men go to jail”. 

Det er en tendens, at flere og flere af de marginaliserede 
unge mænd bliver kriminelle og aldrig kommer rigtigt i gang 
med en uddannelse, et arbejdsliv. I USA er alle tendenser 
utroligt tydelige, blandt andet fordi der også er mikset etnici-
tet ind. Hvilket jo også i et vist omfang gælder vore lande. 
Derovre ser man sorte, unge mænd, der oser af at være 
seje, cool og i hvert fald ikke skal have en uddannelse, for 
det giver ikke status i deres verden. Eller russiske ynglinge, 
hvis højeste drøm er at blive mafialedere… 

Samfundslag, hvor kriminaliteten er normen og hvor 
manglen på respekt er udtalt, er en meget farlig tendens, 
som vi i vore forsigtige, liberale, lidt skræmte skandinaviske 
lande skal være uhyre opmærksomme på – Frønæs mente, 
at vi står helt hjælpeløse over for sådanne fænomener… 

Han havde dog håb i stemmen, da han uddelte et imagi-
nært, mandigt klap på skulderen til den britiske fodboldspiller 
Beckham, som han syntes formår at vise en farbar vej ved at 
kombinere maskulinitet med bløde sider. Blot bør man være 
meget opmærksom på, at maskulinitet ikke er det samme i 
forskellige kulturer og klasser.

Frønes beflittede sig ikke med løsningsforslag, men 
nævnte dog, at med hensyn til ikke-etniske børn, ville det 
hjælpe, hvis de kom i børnehave og/eller førskole.

”Ingen mor kan erstatte en god børnehave”, sagde han… 
”hvor man bl.a. får styrket sine sprogkompetencer kraftigt  
inden skolestart”. Desuden mente professoren, at for de ud-
satte unge drenge kan en mere autoritær skole være gavn- 
lig – og at projektorienteret undervisning kan være udtryk  
for dovenskab hos lærerne…

 
Mere om Frønes, se www.uio.no.

Professor Ivar Frønes, Oslo mindede om, at vi i al snakken om de 
stakkels drenge også skal huske pigerne: 
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»   Årsmødet er åbent for alle ledere med  
tilknytning til folkeskolen. Deltagelse er gratis

»   Endeligt program for årsmødet forventes ud-
sendt 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 (R)
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

» 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

TEMA: LEDELSE I TIDEN

     Skoleledernes

ÅRSMØDE 2007
               Ledelse i tiden…
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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 · KØBENHAVN - 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

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 TILBUD 2

PantoMove + StepByStep 2-mandsbord PantoMove med 3D vip + Ergo 1-mandsbord
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godt skolebyggeri
Ny hjemmeside hjælper skolelederne med at styrke kvaliteten og 
arbejdsmiljøet i skolebyggeriet og undgå de værste faldgruber

Af Michael Diepeveen • Foto: Philip Adrian 

Byggeprojekter! Vidste man ikke, at 
grundlæggende styringsparametre som 
kvalitet-tid-økonomi kan komme ud af 
balance, har man kunnet lære det ved 
at følge etableringen af den københavn-
ske Metro og det nye DR-koncerthus…

Det er selvfølgelig eksempler i den 
store skala, men uanset om man reg-
ner i milliarder eller i millioner er det 
samme forhold, man bør iagttage med 
varsomhed. For byggeprojekter er så 
komplekse, at en eller flere ting let går 
galt. Det gælder også skolebyggeri, 
hvor det er skolelederen, der i kraft af 
sin charge og centrale placering står 
med en stor del af ansvaret. 

Byggeboom på skoleområdet
Efter en periode med stilstand siden 
60’erne og 70’erne er der gang i bygge-
riet igen. Således har en rundspørge i 
januar i år til 13 tilfældigt udvalgte kom-
muner vist, at de alle planlægger reno-
vering og nybyggeri af folkeskoler for 
to- eller trecifrede millionbeløb. 

Arbejdsmiljøsekretariatet, der har 
gennemført undersøgelsen, er fælles 
sekretariat for tre ud af 11 branchear-
bejdsmiljøråd, heriblandt for Undervis-
ning & Forskning1, der retter sig mod 
grundskolen m.m. BAR U&F’s opgave 
er at støtte institutionernes indsats for 
et bedre arbejdsmiljø, primært ved at 
udarbejde information, temamøder og 
uddannelse til arbejdspladserne.

Undersøgelsen underbygger konklu-
sionen i en rapport2, der blev udarbej-
det for Dansk Byggeri for to år siden. 
Her regnede man sig frem til, at kom-
munerne forsigtigt vurderet skal bruge 
over fem milliarder kroner i perioden 
2006-09 alene til at vedligeholde folke-
skolerne. 

At der sker noget på den front nu 
skyldes mange faktorer. Trods kommu-

nernes ikke alt for gode økonomi, har 
Danmark generelt oplevet et økono-
misk opsving med lav byggerente, og 
KL har via økonomiaftalen med rege-
ringen tilvejebragt gunstige lånemulig-
heder for kommuner, der agter at 
bygge og renovere skoler.

Vi ser en stigning i elevtallet, og i 
bare de seneste 5-6 år har der skulle 
skaffes plads til 75.000 flere elever. En 
stigning på 12-13%, der har givet plads-
problemer. Med kommunalreformen vil 
en del små skoler antageligvis skulle 
ned- eller sammenlægges med større. 
Det vil sige, at andre skoler skal udvi-
des, så de kan huse de tilflyttende ele-
ver eller ombygges til de nye forhold.

I de større byer er der problemer med 
de op til 100 år gamle skoler, der troner 
nok så majestætisk, men er gammel-
dags indrettet og signalerer ”opbevaring” 
og nogle steder er i direkte forfald. I Kø-
benhavn har børne/unge-forvaltningen 
netop meldt ud, at man vil forny byens 
skoler for 1/2 mia. kr. 

Endelig kommer et årelangt efter-
slæb på vedligeholdelsen af skolerne. 
Det skal indhentes. Flere steder står 
det skralt til som følge af besparelser 
på undervisningsområdet – ikke sjæl-
dent kombineret med en ringe bygge-
standard, der bare 20-30 år efter viser 
sig at have meget alvorlige konsekven-
ser for arbejdsmiljøet og indeklimaet, 
Fejl, man nødigt skal begå igen.

Vejledning på ny hjemmeside
På en ny hjemmeside www.godtskole-
byggeri.dk, udviklet af BAR U&F, som 
bl.a. KL, Undervisningsministeriet og 
de faglige organisationer står bag, har 
man samlet viden, inspiration og ek-
sempler på mange forskellige typer af 
godt skolebyggeri. Siden retter sig mod 
ledere og ansatte samt sikkerhedsorga-

nisationen på skoler, som står over for 
at skulle bygge eller renovere.

”Når et skolebyggeri er vellykket, går 
pædagogikken og de fysiske rammer 
op i en højere enhed, og skolen bliver 
et sted, hvor det er sundt at være, og 
hvor man er glad for at færdes. Men 
desværre er der eksempler på, at om-
bygninger og nybyggeri er fulde af fejl. 
Det drejer sig om alt fra dårligt gen-
nemtænkte grundplaner til elendig aku-
stik”, siger Anders Balle fra SFR’s sty-
regruppe, som er skoleledernes repræ- 
sentant i BAR U&F og formand for den 
gruppe, der står bag den nye hjemme-
side.

Alle skal føle sig godt tilpas og har 
ret til et sundt miljø, uanset hvilken op-
gave man har i skolen, og de fysiske 
rammer er derfor afgørende. Desuden 
skal renovering og nybyggeri af sko-
lerne arkitektonisk og indretningsmæs-
sigt møde tidens krav om differentieret 
undervisning, fleksibilitet og andre nye 
pædagogiske principper i undervisnin-
gen samt teamsamarbejde. 

Skolen skal have rum til de mange-
artede aktiviteter, der fremgår af folke-
skoleloven. Det være sig i form af spe-
cifikke faglokaler, udfoldelsesarealer, 
værkstedsområder og i forbindelse med 
specialundervisningen. I alle rum bør 
der være adgang til IT, og der skal være 
mulighed for undervisning af elever i 
årgange, klasser, i grupper og individu-
elt. Der skal desuden etableres lærer- 
og pædagogarbejdspladser og admini-
strative arbejdspladser.

”Det skal være de pædagogiske prin-
cipper, der skal bestemme bygninger-
nes indretning og ikke omvendt. Det er 
også vigtigt, at der er fokus på trivsel 
og sundhed i de nye bygninger. Men 
desværre bliver den viden, som faktisk 
findes om godt arbejdsmiljø, langt fra »
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altid udnyttet, og det går ud over både 
elever og ansatte, der har søgt at sam-
le erfaringer og viden om, hvordan man 
skaber en god byggeproces”.

”På baggrund af, at der er projekte-
ret og igangsat skolebyggeri over hele 
landet, står der meget på spil, og det 
er selvfølgelig vores håb, at den nye 
hjemmeside giver sparring og overblik 
for de involverede omkring ethvert sko-
lebyggeri – hvad enten det er renoverin-
ger eller et helt nyt skolebyggeri, der  
er tale om”, siger Anders Balle. 

Gennemførelse af en byggesag 
Nøgleordet i indretning i dag er fleksibi-
litet. Der skal være klasselokaler, som 
vi kender det, men også store fælles-
rum, grupperum, nicher til individuel 
fordybelse mv. Man skal kunne flytte 
om og indrette sig efter behov – finde 
en formgivning, som appellerer til fan-
tasi, udfoldelse og læring.

”At tænke fleksibelt – og dermed 
fremtidssikret – er et princip, man bør 
introducere især ved nybyggeri, og det 
stiller særlige tekniske krav til de bæ-
rende konstruktioner. Derudover hand-
ler indretning om farver, lys, møbler  
og andre forhold. For selv om ”ånden” 
på et sted er vigtig, og man ikke kan 
bygge sig ud af problemer, er skolen  
ud over personalets børnenes arbejds-
plads, og at alle tilbringer rigtig mange 
timer der”, siger Anders Balle.

Han peger også på, at skolen ikke er 
uafhængig af den øvrige kommunale 
planlægning, og man må prøve at 
tænke de samfundsmæssige udvik-
lingstendenser ind – fx tænke energi-
bevidst og økologisk – og vurdere, hvor-
dan skolestrukturen, elevtallet og 
området udvikler sig demografisk, øko-
nomisk etc. 

Ved gennemførelse af større bygge-
sager er det derfor vigtigt at sikre sig 
nødvendig tid til at gennemføre de 
nødvendige diskussioner om bygninger-
nes anvendelse. Al erfaring viser, at 
nye rum først anvendes fleksibelt, hvis 
der har været tid til at gennemgå de 
mentale ændringer, der er en forudsæt-
ning for en ændret praksis.

Til at styre processen under byggeriet 
nedsættes der et byggeudvalg, som 
foruden politikere kan bestå af repræ-
sentanter fra kommunens forvaltning, 
skolelederen, medarbejdere, forældre 
og elever. I alle byggesager skal man 
desuden være opmærksom på at ind-
drage skolens tekniske serviceleder, 
faglærere og sikkerhedsgruppe i arbej-
det.

Især skolelederens rolle er vigtig. Det 
drejer sig om at organisere samarbejdet 
mellem parterne, så det ikke bliver al-
les kamp mod alle, men hviler på tillid 
og fælles forpligtelse. Det er vigtigt i 
en proces, hvor det gælder om at over-
holde aftaler, tidsplaner, budgetter og 

sikre størst mulig kvalitet – i forhold til 
både bygningsstandarden og den pæ-
dagogiske vision.

”Med forberedelse og styring kan 
man undgå hovsa- og lappeløsninger 
og som nævnt fremtidssikre byggeriet. 
Så ud over at opfatte skolebyggeri som 
en fælles opgave, er det vigtigt at styre 
den demokratiske proces, så der ikke er 
for mange kokke om byggestyringen. 
Jeg vil anbefale, at skolelederen udpe-
ges som formand for byggeudvalget, 
idet han under alle omstændigheder 
skal være tæt på byggeprocessen, vel 
vidende at det er en stor opgave, men 
den kan kompenseres via resultatløn”, 
siger Anders Balle.

I alle tilfælde handler det om at gøre 
sig byggeprocessen bevidst og at ana-
lysere og klargøre alle faser og ikke 
mindst finansieringen, inden man går i 
gang. Det er tillige tit nødvendigt at til-
knytte en uvildig ekstern arkitekt, inge-
niør el. anden rådgiver, for selv om 
skolelederen er en naturlig leder af 
byggestyringen, er vedkommende  
oftest ikke også byggesagkyndig. .
Noter
1.  Læs mere om BAR U&F’s arbejde på 

www.bar-u-f.dk.
2.  Se www.danskbyggeri.dk, Analysebrev 

nr. 1/05.

Der findes spændende byggerier i ind- og udland, man kan 
hente inspiration fra. Det er bl.a. dette, vi præsenterer på 
den nye hjemmeside, siger Anders Balle.
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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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Visionær  ledelse eller 
manglende  indsigt?

Hvad er skoleelevernes holdninger  
til det, der rører sig i og omkring 
folkeskolen, og hvad mener de, at 
skolelederne kan og bør gøre?

Af Anemone Birkebæk • Foto Danske Skoleelever

Folkeskolen står overfor massive udfordringer, der 
skabes både på nationalt og lokalt niveau, og der 

går desværre ikke mange dage, hvor man ikke 
hører om problemer i den danske folkeskole. 

Mange af problemerne må nødvendigvis 
løses fra centralt hold, men også på de 
enkelte skoler kan der gøres en øget ind-

sats for at nå målet om verdens bedste 
folkeskole. Skolens ledelse bør inddrage 

eleverne i vigtige beslutninger.   

Et fælles mål
Der tales i tiden om at skabe en folkeskole, der skal 

kunne begå sig blandt verdens bedste. Det er et mål, 
som de danske folkeskoleelever næppe kan være uenige 

i. Danske Skoleelever ønsker naturligvis også, at den dan-
ske folkeskole skal ruste os til de udfordringer, som det videre 

uddannelsessystem og arbejdsmarkedet byder os senere i  
livet. 

Målet deler vi med folkeskolens øvrige aktører, hvilket na-
turligvis inkluderer ledelse og lærere. Det fælles mål burde 
give os et godt udgangspunkt for sammen at skabe den opti-
male folkeskole.

Visionær ledelse
De skyhøje ambitioner på folkeskoleområdet betyder, at  
der stilles store krav til dagens ledere i folkeskolen. De skal 
kunne få umulige budgetter til at hænge sammen og samtidig 
være i stand til at tænke visionært og kreativt. 

Desværre betyder dette, at ledelsen på folkeskolerne rundt 
om i landet alt for ofte gemmer sig selv væk bag lukkede døre 
og stabler af papirer for at kunne overskue de administrative 
opgaver og nytænkende ideer. Det kunne virke som om, ledel-

Skoleledere bør i højere grad komme ud fra deres kontorer og 
inddrage deres omgivelser, mener Danske Skolelever.
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sen fra tid til anden glemmer, hvem den 
egentlig er ledelse for. Det klare svar 
må naturligvis være eleverne.

Tid til nærvær
Danske Skoleelever er derfor en varm 
fortaler for, at langt størstedelen af den 
økonomiske administration af folkesko-
lerne foretages på kommunalt plan og 
ikke på de enkelte folkeskoler. Dette 
skulle gerne skabe en mere synlig le-
delse, der giver sig tid til at være nær-
værende for eleverne. 

Det er vigtigt, at ledelsen formidler 
nye tiltag og får input til den videre ud-
vikling af folkeskolen. Dette gælder na-
turligvis i forhold til eleverne, men også 
lærerne bør ledelsen inddrage aktivt. 
Ledelsen bør desuden have den nød-
vendige tid til de elever, der har særlige 
behov. En synlig ledelse mindsker af-
standen mellem skolens aktører og ska-
ber derved et bedre psykisk arbejds-
miljø.

Inddrag eleverne
Det er imidlertid ikke nok blot at lytte til 
eleverne. For at sikre en demokratisk le-
delse må eleverne inddrages i skolens 
beslutningsprocesser og daglige ledelse, 
og elevrådene må i denne sammen-
hæng spille en altafgørende rolle. I elev-
rådet findes nemlig de elever, som fri-
villigt har ønsket at engagere sig i deres 
egne og kammeraternes omgivelser og 
hverdag. Eleverne repræsenterer et an-
derledes syn på skolen end den ledelsen 
ofte har. Elevernes praktiske erfaring 
med undervisning, arbejdsmiljø og lig-
nende betyder nemlig, at synet på sko-
lens tilstand ofte er mere konkret og 
specifikt. Eleverne ved præcis, hvor pro-
blemerne findes. 

Ofte er eleverne endda i stand til at 
komme med kreative forslag til forbed-
ringer. Forslag, som skolens ledelse 
sjældent selv ville have fundet på. Des-
uden har elevrådene mulighed for at 
komme med kritik af nye forslag fra 
skolens ledelse. Tages eleverne med  
på råd, vil det således betyde en større 
legitimering af nye tiltag.

Belastning eller ressource?
Det fælles mål taget i betragtning kan 
vi vel næppe være uenige om, at oven-
stående forslag om at inddrage eleverne 
i skolens daglige ledelse er en glim-
rende idé. Alligevel oplever mange elev-
råd en vis uvilje fra skolens side til reelt 
at give mulighed for indflydelse. Alt for 
ofte bliver elevrådene set som værende 
et forstyrrende og overflødigt led. Værre 
endnu er det, at elevrådene endnu flere 
steder blot er en konstruktion, som gan-
ske vist eksisterer, men som aldrig ta-
ges alvorligt. Hvis ikke eleverne tages 
alvorligt, når de frivilligt engagerer sig i 
deres omgivelser, hvornår sker det så? 
Danske Skoleelever mener derfor, at 
eleverne på de danske folkeskoler i 
langt højere grad bør opleve reel indfly-
delse. 

Elevrådene bør ikke kun opfattes som 
et projekt, men også som en vigtig og 
værdifuld samarbejdspartner for skolens 
ledelse. Elevernes tilstedeværelse i sko-
lebestyrelserne er et godt eksempel på 
et forum, hvor eleverne alt for ofte over-
høres og oplever manglende reel indfly-
delse. På skolebestyrelsesmøderne skal 
eleverne ikke ses som en belastning, 
men som en ressource der kan bringe et 
anderledes perspektiv frem. En mulig 
løsning er at udvide antallet af pladser 
til elever i folkeskolernes bestyrelser.

Bindeleddet
Det er naturligvis utopi at tro, at ele-
verne kan sætte sig ind i komplekse 
problemstillinger på lige fod med sko-
lens øvrige aktører. Eleverne har derfor 
brug for at få styrket forudsætningerne 
for at deltage i arbejdet, og i denne for-
bindelse spiller elevrådets kontaktlærer 
en afgørende rolle. 

Det er vigtigt, at ledelsen i samar-
bejde med eleverne finder en kontakt-
lærer, som vil og kan engagere sig i ele-
vernes arbejde. Kontaktlærerens rolle 
bør ikke overspilles, men det er vigtigt, 
at denne person er i stand til at opti-
mere elevernes mulighed for indfly-
delse. At have skolelederen som kon-
taktperson er derfor ikke nogen holdbar 
løsning, da dette let kan føre til interes-
sekonflikt.

Fremtidens ledere
Det er i elevrådene, at ledere skabes. 
Undersøgelser, senest fra Dansk Ung-
doms Fællesråd, har vist, at en frivillig 
indsats belønnes senere i livet. Igennem 
elevrådsarbejdet opnås kompetencer, 
som er unikke, og som skolens ledelse 
bør værdsætte og hjælpe med at ud-
vikle. 

Danske Skoleelever appellerer derfor 
til, at elevrådene i langt højere grad end 
tilfældet er i dag inddrages i et ligevær-
digt samarbejde med skolens ledelse. 
Dét kan man da kalde en visionær folke-
skole – måske endda på sigt verdens 
bedste!.      

Visionær  ledelse eller 
manglende  indsigt?

Anemone Birkebæk er formand for 
Danske Skoleelever, www.skoleelever.dk
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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 vision 
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.

3 x 2 dagE!
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Læringsmiljø og

pædagogisk analyse
Den norsk udviklede LP-model kan være en mulig løsning på bestemte 
utfordringer i folkeskolen, men hvad går den ud på?

Af Thomas Nordahl • Illustration DG Image

Et overordnet mål for opplæringen er at elevene skal få møte 
en skole, der de får realisert sitt potensial for læring og utvik-
ling. Der skal de lære den faglige kunnskapen de trenger, få 
de rette utfordringer, blir anerkjent, trives, møte lærere som 
de opplever liker dem og ha venner i skolen. De skal være  
inkludert i fellesskapet og ha en skolegang som foreldre og 
lærere ønsker at alle barn og unge skal oppleve.

Forskning viser imidlertid at mange barn og unge ikke får 
realisert sitt potensial for læring og utvikling (Haug 2004). 
Skolen ser ikke ut til å være godt nok tilpasset det mangfol-
det av elever, som skal ha sin opplæring der. I de fleste sko-
ler og klasser finnes det elever, som har problemer med læ-
ring og som mangler grunnleggende ferdigheter i sentrale 

skolefag. Dette kommer også til uttrykk i internasjonale sam-
menligningsundersøkelser som PISA-undersøkelsen og 
TIMMS. Dessuten viser en relativt stor andel elever en at-
ferd, som ikke er i samsvar med de normer og forventinger, 
som finnes i skolen.

Manglende utbytte og problematferd
Senere tids forskning viser, at atferds- og læringsproblemer 
henger sammen med og blir forklart av en rekke forhold eller 
faktorer i og omkring de situasjoner, der problemene fram-
kommer (Sørlie 2000, Kjærnslie m. fl. 2004). I skolen kan 
slike faktorer blant annet knyttes til relasjoner mellom jevn-
aldrene, forhold mellom elev og læreren, undervisningen, 
klasseledelse og elevens trivsel. (Nordahl m. fl. 2005). Dette 
innebærer, at mange av utfordringene i skolen henger nært 
sammen med hva som foregår i det enkelte klasserom. 

Det er ikke bare individuelle egenskaper ved den enkelte 
elev eller forhold i hjemmet, som forklarer elevenes proble-
mer i skolen. Et ensidig fokus på lærings- og atferdsproble-
mer som en egenskap eller vanske som kan knyttes til den 
enkelte elev er sjelden tilstrekkelig for å forstå og forklare at-
ferden, og det er pedagogisk sett heller ikke hensiktsmessig. 
Problemer tilknyttet skolefaglig læring og atferdsproblema-
tikk framstår som et komplekst fenomen, der en rekke fakto-
rer i omgivelsene bidrar til å etablere og opprettholde de ut-
fordringer elevene har i skolen. 

Den pedagogiske utfordringen er, at elevenes problemer i 
stor grad er situasjonsbestemte. De er knyttet til den enkelte 
skole og klasserom. Konsekvensen av dette er, at lærings- og 
atferdsproblematikk ikke kan møtes med én bestemt strategi 
i skolen. Det finnes ikke en bestemt metode, som kan fore-
bygge og redusere elevenes problemer i skolen. For å finne 
ut hva som kan være virksomt i den enkelte klasse eller 
skole er det nødvendig med gode analyser av situasjonene 
der manglende læring og dårlig atferd vises. 

Hva er LP-modellen?
LP-modellen er ikke en pedagogisk metode eller arbeids-
måte, som skal anvendes direkte i opplæringen. LP-model-
len er en analysemodell som skal anvendes av lærere for å 
finne fram til hensiktsmessige pedagogiske tiltak på de utfor-

Projekt om LPmodellen
Er man interesseret i at deltage i et treårigt, forsknings-
baseret skoleudviklingsprojekt om LP-modellen?

 Projektet er baseret på erfaringer fra Norge og i  
tilknytning til arbejdet vil der indgå en aktiv skole-
forskningsaktion, som vil blive en daglig del af projektet.

 Gennem projektet knyttes tætte bånd mellem det  
daglige pædagogiske virke og den forskningsmæssige 
refleksion. 

 LP-modellen introduceres i Danmark af CVU Nordjyl-
land/University College. Læs mere på www.cvu-nordjyl-
land.dk og www.lp-modellen.no. Såfremt skoler/kommu-
ner og PPR ønsker at indgå i et forpligtende samarbejde 
kontakt da:

Projektchef
Ole Hansen
CVU Nordjylland
Mail: ole.hansen@cvu-nord.dk
Telefon dir.: 9630 4578
Mobil: 22 170 271
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dringene som finnes i skolehverdagen. Det er en modell for 
pedagogisk analyse der hensikten er å få en eksplisitt forstå-
else av de faktorer, som utløser, påvirker og opprettholder at-
ferds- og læringsproblemer i skolen. Fokus rettes på de kon-
krete situasjoner i skolen og på de faktorer som opprettholder 
problemene. I dette ligger det, at læreren også skal ha fokus 
på seg selv og sin egen undervisning. På dette grunnlaget 
kan det så gjennom bruk av modellen utvikles og gjennom-
føres tiltak og strategier som bidrar til at utfordringene blir 
mindre og elevenes læringsutbytte bedre.

I tillegg til analysemodellen ligger det i LP-modellen en 
rekke bestemte arbeidsprinsipper og implementeringsstrate-
gier. Et viktig prinsipp for LP-modellen er, at den skal være 
skoleomfattende. Det vil si at alle lærerne og ledelsen i den 
enkelte skole skal involveres i arbeidet med modellen, og det 
skal også være en egen prosjektorganisering i skolene. Vi-
dere skal alle lærerne arbeide regelmessig i egne lærergrup-
per der analysemodellen skal anvendes systematisk på de 
utfordringer de står ovenfor i sin egen pedagogiske praksis. 
Disse lærergruppene skal også motta veiledning. Det er i 
modellen også lagt opp til spesifikk opplæring eller kompe-
tanseheving som alle lærere, skoleledere og veiledere skal 
gjennomgå. 

Resultater fra utprøving 
LP-modellen er prøvd ut ved 14 skoler i tre kommuner i 
Norge fra 2002 til 2005. Utviklingsprosjektet ble ledet av  
Lillegården kompetansesenter og NOVA (Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring) evaluerte det. I 
evalueringen deltok alle prosjektskolene og et antall sam-
menligningsskoler som ikke hadde brukt LP-modellen. 

Det ble foretatt en kartleggingsundersøkelse før oppstart 
av prosjekt, og en kartlegging i sluttfasen av prosjektet i 
begge skoletypene med elever, lærere og foreldre som infor-
manter. Resultatene viser at læringsmiljøet i prosjektskolene 
har blitt bedre i denne perioden ved at elevene har fått en 
bedre relasjon til sine lærere, det er et bedre miljø mellom 
elevene og at det er en klarere struktur på undervisingen. 
Det er også blitt mindre atferdsproblemer i form av reduksjon 
i mobbing og uro i undervisningen. Samtidig har det vært en 
positiv utvikling i samarbeidet mellom hjem og skole.

Disse positive endringene i læringsmiljø og atferd er også 
den mest vesentlige grunnen til at, elevenes skolefaglige 
prestasjoner har blitt bedre. Dette er målt ved bruk av karak-
terer for elever på ungdomstrinnet til jul i 8. klasse og til jul i 
10. klasse for de samme elevene på prosjektskolene og kon-
trollskolene. Disse resultatene viser at elevene ved prosjekt-
skolene har fått bedret sin skolefaglige kompetanse i snitt 
med nesten 0,4 karakterer i fag som norsk, matematikk og 
engelsk sett i forhold til elevene i sammenligningsskolene.

Resultatene fra evalueringen viser dessuten at det ikke er 
noen motsetning mellom et godt læringsmiljø, trivsel hos 
elevene og gode skolefaglige resultater. Tvert imot ser det ut 
til å være en nær sammenheng. Gode relasjoner mellom 
elev og lærer, et godt miljø mellom elevene, tydelig klasse-
ledelse og godt samarbeid mellom hjem og skole ser ut til å 
kunne bidra til et positivt læringsutbytte. 

Forutsetninger for positive resultater
Forklaringen på disse resultatene er knyttet til en rekke ulike 
faktorer som til sammen bidrar i en positiv retning. Disse be-
tingelsene er framkommet ved å vurdere resultatene opp 
mot det, som faktisk har foregått i de ulike skolene. Det er 
vesentlig, at arbeidet har hatt utgangspunkt i læreres egne 
utfordringer i undervisingen. Slik har arbeidet vært relatert til 
den virkelighet som lærerne står. Videre har det vært avgjø-
rende for resultatene, at fokuset er rettet på interaksjonen 
mellom eleven og omgivelsen i skolen i form av blant annet 
læreren, undervisningen og miljøet mellom elevene. 

En vesentlig forutsetning har også vært at arbeidet i lærer-
gruppene har vært systematisk og foregått over tid. Varige 
endringer i undervisningen vil først og fremst etableres når 
nye tilnærmingsmåter forankres i skolens kultur. Dette ser ut 
til å skje, når alle lærere deltar aktivt i et prioritert arbeid i 
skolen, og der de samtidig har forpliktelser knyttet til endring 
av praksis. Det er når lærere bruker refleksjon og kompe-
tanse i det enkelte klasserom at endring skjer for elevene..
Thomas Nordahl er professor på Høgskolen i Hedmark, 
Norge. Læs mere på: www.lp-modellen.no eller  
http://www.uvm.dk/06/omgivelser.htm?menuid=6410.



Det uciviliserede 
lærerværelse
På lærerværelset gør lærerne alt det, de gerne vil lære børnene,  
at man ikke gør. De afbryder, forstyrrer og planlægger i sidste øjeblik…

Af Øjvind Hesselager • Tegning Annette Carlsen
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Mine drenge sidder og spiller FIFA07 på 
den Play Station, de har fået i julegave 
af mor og far og mine forældre. Ham 
på syv har lige forklaret mig en ny fea-
ture, han har fundet på en knap. Men 
ham på seks vil også bidrage – og så 
lyder det fra den syvårige: Vil du godt 
lade være med at afbryde!

Det varmer selvfølgelig et forældre-
hjerte at høre nogle klassiske dannel-
sesritualer repeteret og bragt i anven-
delse, selv om jeg udmærket ved, de 
kun blev aktuelle, fordi den store kunne 
score en fordel på det. Men han gen-
kender da reglen og kan også bruge 
den i skolen.

Og den lille lærte at vente på sin tur, 
eller sågar række fingeren op, sådan 
som det sker, når de begge har meget 
at berette samtidig. Og helt overord-
net: Når vi nu ikke er ude at gå en sund 
og lærerig tur på vulkanen Teide, men 
er forfaldet til triviel skærmunderhold-
ning, er det da rart, at ungerne øver sig 
i dannelse. Det letter ligesom forældre-
samvittigheden…

Kamp om opmærksomhed
I min tid i folkeskolen har jeg ofte ople-
vet, at børn faktisk er mere dannede 
end voksne – også lærerne. Alligevel 
går der ikke en lektion, uden at lærerne 
flere gange har følt sig nødsaget til at 
irettesætte de sædvanlige fire-fem 
stykker blandt eleverne. Mange af iret-
tesættelserne eller skideballerne falder, 
fordi ungerne ikke kan komme i kontakt 
med læreren og få nye informationer til 
de opgaver, de er i gang med at løse, 
men som de ikke kan komme videre 
med. Og så begynder de på andre ak-
tiviteter, der ikke lige er omfattet af 
skemaet eller læreplanerne.

Børnene har svært ved at lære at 
være passive, mens de venter, og det 
er jo det, vi forventer, selv om det ikke 
står klart hvor i tilværelsen, de skal 
bruge netop den kvalitet. Tag bare reto-
rikken fra stillingsannoncerne: Vi for-
herliger jo i samfundslivet iværksætteri 
og engagement; vi bandlyser passivitet 
og manglende idékraft. Vi idealiserer 
selvstændighed og evnen til at gå nye 
veje; og vi har ondt af mennesker, der 
ikke har fantasi og kreativitet nok til at 
begynde at løse deres egne problemer.

Men børn skal i stigende grad løse 
de opgaver de får stillet; projektarbej-

det falder jo i status, mens klassisk 
faglig indlæring og testning vinder ter-
ræn. Og børnene skal jo sidde stille 
mens de finder det eneste rette facit. 
Og også når de er færdige. Det er en 
lille revolution hvis de vilde drenge får 
lov at løbe i gården i fem minutter. For 
det meste skal de bekæmpe uroen og 
vente på næste lærerinformation. Helt 
stille. Med fingeren i vejret. Selvfølge-
lig overdriver jeg. Men ikke meget.

På myrens fodsti
Stillesiddende venten er omvendt ikke 
just det, lærerne selv findyrker eller raf-
finerer. Gå blot en tur på lærerværelset 
i 10-pausen. Den første pause, hvor læ-
rerne mødes i løbet af arbejdsdagen. 
Og også den første mulighed for at få 
afleveret den strøm af meget vigtige 
informationer, som presser sig på.

Jeg står og taler hyggeligt med en 
kollega ved skranken med kaffe. Vi jo-
ker. En anden kollega stiller sig op in-
den for den almindelige diskretionslinje. 
Ikke meget inden for – men inden for 
den linje, men blandt andet kender fra 
banker. Der er ganske vist ingen streg i 
gulvet på lærerværelset, men vi kender 
alle grænsen for, hvornår vi er intimide-
ret, og hvornår vi ikke er.

”Jeg skal lige…”, begynder kollegaen 
sin afbrydelse. Normalt vil man som 
lærer acceptere afbrydelsen. Den er jo 
sikkert af faglig karakter, og dermed 
vigtigere end den hyggelige og kam-
meratlige samtale jeg har gang i. Må-
ske taler vi om fodbold. Eller sanktioner 
omkring sønnernes brug af FIFA07.

Jeg ved godt, hvad den afbrydende 
kollega vil. Hun står og vifter med no-
get undervisningsmateriale, som hun 
vil have at jeg giver videre til en af hen-

des elever. Der bliver taget forbavsende 
mange fotokopier af lærere om morge-
nen, der skal bruges samme dag. Og 
meget få, der skal bruges om bare to 
dage. Vi redder ofte dagen på dagen.

Et lærerværelse er en myretue. En 
kollega, der ikke vil modtage en faglig 
besked i sin pausetid, er den grannål, 
der lægger sig på tværs af den mest 
benyttede sti i tuen. Myrerne søger 
uden om grannålen, presser sig forbi 
den formastelige obstruktion og opret-
tet nye stier, hvor de kan strømme vi-
dere mod de gammelkendte mål. Sy-
stemet har sikkert sin egen indbyggede 
logik for både den enkelte og helheden. 
Men som gæst er det vanskeligt at se 
nytteværdien.

Væk fra øjeblikkets tyranni
Jeg laver nogle gange den mentale 
øvelse, at jeg forestiller mig, hvor me-
get anderledes skoledagen ville se ud i 
praksis, hvis vi ikke gav hinanden alle 
disse vigtige informationer i sidste øje-
blik. Jeg tror, det er småting, der ville 
se anderledes ud. Et år var jeg fast 
gårdvagt og dermed ude i næsten alle 
frikvarterer. Besynderligt nok gik jeg 
stort set ikke glip af en eneste vigtig 
information, selv om jeg ikke var i in-
fernoet på lærerværelset. Snarere følte 
jeg mig mentalt renset og mere klar til 
at gribe dagen.

Med andre ord tror jeg, der er et mis-
forhold mellem, hvor vigtigt den en-
kelte lærer synes, det er at komme af 
med en besked, og hvilke konsekvenser 
denne besked har for skolelivet. 

Måske handler det om identitet. Må-
ske er det vigtigt for den enkeltes ople-
velse af mening i tilværelsen af få no-
get bestemt sagt. Men det er omvendt 

Lærernes problem er, at den mængde 
fællestid de har, ikke matcher det 
informationsbehov, de har. Måske er 
informationerne ikke alle lige vigtige, men 
de fungerer som en slags social lim – og 
dermed er de alligevel uhyre vigtige

„
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ikke særligt afgørende for kvaliteten af 
skolens primære ydelse – undervisning.

Vi gør det for at få følelsen af, at no-
get er afsluttet og gjort godt. Dagen 
som lærer er så opbrudt og atomiseret, 
og vi er ofte uden kontrol med, hvordan 
den følelsesmæssigt udvikler sig, så på 
lærerværelset forsøger vi at få lidt me-
ning ind i arbejdslivet. System. Og or-
den. Desværre skaber denne trang en 
masse uorden og kaos.

”Nej, du skal ikke!”, hører jeg mig 
selv affeje kollegaen uden at se hende i 
øjnene og dermed lade mig forstyrre. 
Jeg laver en afvisning af både hendes 
talte sprog og hendes kropssprog. 

Min reaktion er uhøflig – men afbry-
delserne på lærerværelset er stressen-
de. Kollegerne har vænnet sig til at om-
gås hinanden sådan, men fordi jeg er fra 
en anden kultur – journalistikken – hvor 
man i højere grad respekterer hinandens 
indre rum, bliver jeg provokeret af hen-
vendelsesformen. Jeg synes det er para-
doksalt, at den strøm af spontane kon-

frontationer og afbrydelser, jeg som 
lærer oplever i klassen, fortsætter med 
uformindsket styrke på lærerværelset…

Operation overload
På min skole fik vi som så mange an-
dre skole intranet for nogle år siden. 
Jeg troede, at systemet ville afstresse 
pausetiden på lærerværelset. Men in-
tranettet har reelt ikke nedbragt mæng-
den af pludselig information overbragt 
fra mund til mund. Derimod har det 
snarere øget informationsmængden. 
Nu skal man nemlig også forholde sig 
til, at folk spørger, om man har set det 
de har sendt. Ligesom informationerne 
ofte bliver både sendt elektronisk og le-
veret mundtligt. For nu at være på den 
sikre side…

Endelig er det sket det, at lærerne – 
da de første rigtigt lærte at bruge sy-
stemet – begyndte at lægge så mange 
og lange beskeder på opslagstavlen, at 
man i løbet af bare en dag kan opleve, 
at bunker af informationer var skubbet 
ned i bunden.

Pludselig blev grænsen for, hvornår 
noget var en vigtig fælles besked til 
alle, devalueret, fordi det var så let at 
aflevere den. Hvis det var sket i en  
myretue ville organisationen bryde 
sammen.

Lærernes problem er, at den mæng-
de fællestid, de har, ikke matcher det 
informationsbehov, de har. Måske er  
informationerne ikke alle lige vigtige, 
men de fungerer som en slags social 
lim – og dermed er de alligevel uhyre 
vigtige.

Lærere arbejder dybest set alene. 
Det er godt nok i disse år moderne 
med årgangsdefinerede teams, men i 
selve konfrontationen og i kernen af 
forberedelsen er du alene som lærer. 
Du sidder med din planlægning alene, 
og du afleverer undervisningen alene. 
Jeg tror, det er overset, at lærergernin-
gen kun er skinsocial. Vi går op og ned 
ad hinanden, men tager os ikke tiden til 

at lave de øer, myrerne ville lave. Vi er 
meget sammen med eleverne, men de 
tilhører jo en anden verden – selv om 
lærerne sågar ofte skal spise sammen 
med eleverne.

Brug for rum og forum 
Lærere mangler uforpligtigende fælles 
tid, ud af hvilken der kan opstå nye for-
mer for faglighed. Det er sådan, man 
får de bedste ideer. Når man sidder 
med sine kolleger og laver alt muligt 
andet. De sociale øer i skoleverdenen 
er næsten altid styret ovenfra, for ek-
sempel i form af pædagogiske dage i 
begyndelsen af skoleåret – hvorpå alle 
skal lave undervisning efter de mange 
intelligenser og læringsstile; der slæ-
bes sofaer op i klassen og købes nye 
lamper…

Men det kommer der kun sjældent 
ændret faglighed ud af. Det er alibi-
manøvrer, hvor vi gør, hvad vi forven-
tes at gøre. Det er styring.

Jeg tror styringen skal tilbage til læ-
rerværelset. Selvfølgelig skal der være 
en stærk ledelse, men den skal opsøge 
og forvalte signalerne fra lærerværel-
set. Lige nu sender myretuen det sig-
nal, at den har brug for uforpligtende 
fælles tid. 

Undervisningsfri dage, hvor man mø-
des uden dagsorden. Udskiller sig i in-
teressegrupper. Planlægger reel tvær-
gående undervisning. Laver forløb for 
de bedste elever. Laver alt det, man 
glemmer, fordi man har så travlt med 
at planlægge hverdagen – og forstyrre 
hinanden med vigtige beskeder, som 
kun meget få har brug for. Kort sagt: 
Laver et forum for reelt vigtige ideer. 
Forbyd overdragelse af negative elev-
erfaringer.

Så vil der opstå ny faglighed og må-
ske sågar dannede omgangsformer i 
det forløste lærerværelse….

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

Han blev som journalist og uden 
læreruddannelse ansat i en lærerstil-
ling på en sjællandsk skole med 
mandat fra skolens ledelse til at un-
dre sig. I løbet af sit ophold var han 
klasselærer for en afgangsklasse.

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

...Det uciviliserede lærerværelse
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Læhegnet 71 · 2620 Albertslund

Telefon 43 50 30 30 · Fax 43 50 30 39

forlag@mb.dk · www.forlagmallingbeck.dk

Årsplaner – Evaluering – Elevplaner 

Hvordan får læreren det hurtigst muligt gjort – og gjort godt? 
Svaret er elevplan.nu.

elevplan.nu er et lettilgængeligt elektronisk værktøj, der gør arbejdet med elevplaner 
helt ligetil – og giver læreren overskud til at koncentrere sig om det faglige og pæda-
gogiske arbejde, som elevplanerne skal udmunde i.

Med elevplan.nu kan man sammenkæde årsplaner, undervisningsforløb, evaluering og 
elevplaner – og sætte dem i forhold til fagenes trinmål. elevplan.nu giver et overblik. 
Programmet gør det enkelt for læreren at dokumentere arbejdet. elevplan.nu giver et 
godt skriftligt udgangspunkt for skole/hjem-samtaler og et kvalificeret grundlag for 
det videre arbejde med eleverne.

elevplan.nu er udviklet i samarbejde med Gladsaxe Kommune, som har valgt at stille 
det til rådighed for kommunens lærere som værktøj til arbejdet med årsplaner, evalu-
ering og elevplaner.

Bestil til køb eller gennemsyn på tlf. 43 50 30 30. Programmet ligger på 
www.elevplan.nu. Læreren skal bruge sit Uni-Login. Vejledning og hjælp 
findes på nettet. 

elevplan.nu
Bestillingsnr. 9206100
Abonnement første år 3800,00
1900,00 for følgende år

Ved køb sender vi 10 vejledninger ud til skolen, så alle skolens lærere kan komme 
i gang med at bruge programmet.

elevplan nu 2.indd   1 25-05-2007   13:28:25
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Skolens centrale aktivitet forstås al-
mindeligvis som undervisningen. Der 
fokuseres derfor fra ledelsen, admini-
strationen og lærerne på de konkrete 
undervisningsaktiviteter. Undervisnin-
gen fremtræder naturligt, som den cen-
trale virksomhed. Skolens overordnede 
mål forstås som dette: At levere den 
bedst mulige undervisning. 

Med al respekt for dygtige og hårdt-
arbejdende ledere og sekretærer, med 

al tænkelig anerkendelse af lærernes 
faglige og pædagogiske kvalifikationer, 
grundige forberedelse, omhyggelige va-
retagelse af undervisningen og opgave-
retning mv. – er det vigtigt at have for 
øje, at undervisningen ikke er målet, 
undervisningen er midlet.

Det overordnede mål i skolen er ikke 
at levere undervisning: Det er at skabe 
relevant faglig og tværfaglig læring og 
kompetenceudvikling hos eleven. Dette 

“paradigmeskift” er fundamentalt og er 
på mange måder endnu ikke blevet en 
del af grundskolens selvforståelse. 

Ja – men…
Den centrale proces i skolen, som fra 
alle sider skal støttes og stimuleres i 
skoler og uddannelsesinstitutioner er 
med andre ord elevens vellykkede læ-
ring. 

“Vellykkede”, fordi læring som proces 

Læringsforståelse er
et ledelsesanliggende
Ledelsen må til stadighed at sikre, at lærerne bliver udfordret og  
inspireret med hensyn til deres forestillinger om læring 

 
Af Sten Clod Poulsen • Ill. Datagraf

Synspunkt
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skal føre til et resultat. Der skal komme 
noget ud af processen. Processen i sig 
selv er ikke institutionens mål, målet er 
resultatet af den vellykkede læring: 
Eleven skal bagefter kunne noget nyt, 
noget bedre, noget mere vidtspæn-
dende – kundskabsmæssigt, færdig-
hedsmæssigt og forståelsesmæssigt. 
Og dette nye skal sidde fast i hukom-
melsen til relevant genkaldelse og  
anvendelse. 

“Ja, men vi er da også meget optaget 
af den enkelte elev”, er der mange le-
dere og lærere, som siger. Og tænker 
på elevens personlige og sociale udvik-
ling, tænker på hvordan man kan und-
gå mobning, udvikle klassens sociale 
miljø, integrere elever med en ny kultu-
rel baggrund etc. Men alt dette er ikke 
læring, ligesom lektionsplanlægning 
heller ikke er det samme som elever-
nes læring og kompetenceudvikling. 

Der er i skolen så mange vigtige og 
uomgængeligt nødvendige forudsæt-
ninger for læring, at selve læringen pa-
radoksalt nok kan ende med at træde i 
baggrunden for skolens opmærksom-
hed og selvrefleksion. Hvordan forstår 
man f.eks. lærerens profil? Forstår læ-
reren primært sig selv som faglig un-
derviser eller primært som “læringsfa-.
cilitator”? 

Som konsulent møder jeg denne pro-
blemstilling ganske ofte. Når jeg peger 
på, at den centrale virksomhed er ele-
vernes læring bliver jeg mødt med en 
række karakteristiske bemærkninger. I 
disse bemærkninger er det indledende 
udtryk meget tit: “Ja – men”. 

På lærerniveau: “Ja, vi ønsker her i 
lærerteamet at få givende pædagogi-
ske diskussioner, men...”, og så følger 
nogle fuldstændigt fornuftige begrun-
delser – vikardækningen skal først afta-
les, vigtige informationer skal først ud-
veksles, tværfaglige forløb skal først 
planlægges osv.

 Eller på lederniveau: “Ja, selvfølgelig 
er læringen det vigtigste, men...” og så 
følger uigendrivelige eksempler på alle 
de praktiske, organisatoriske, administra-
tive og økonomiske forhold – ikke mindst 
sammenlægninger, reformer og organi-
satoriske omstillinger – som skal på 
plads før opmærksomheden kan rettes 
mod læring, som jo i øvrigt nok mere 
skal forstås som lærernes domæne...

Tal om det
Hvornår har ledelsen og lærerne skolen 
da til hensigt at tale om læring? Hvor-
når tages der strategiske beslutninger 
om at rydde alt andet til side og gå  
direkte til kernen af skolens centrale 
opgave og primære eksistensberetti-
gelse? 

Ledelsens vigtigste opgave er at 
skabe de nødvendige forudsætninger for 
at lærerne udvikler sprog, tænkning og 
praksis om elevernes læring her og nu. 
Og sikre at dette faktisk sker. Hvilket 
ikke – så provokerende det end lyder –  
er ensbetydende med at skabe forud-
sætninger for at undervisningen kører. 
Undervisningen kan køre efter en snor i 
årevis, uden at én eneste lærer på ste-
det tænker noget nyt om læring. 

Lærernes vigtigste opgave er fortsat 
at videreudvikle deres egen forståelse 
af elevernes faktiske læreprocesser og 
kompetenceudvikling i nært samspil 
med gennemtænkte forandringer og 
forbedringer i undervisningen og i nært 
samspil med kolleger i lærerteamet. 
Hvilket ikke er det samme, som blot at 
undervise i gængs forstand. En lærer 
kan udmærket forberede og gennem-
føre sin undervisning uden i den forbin-
delse at bruge tid på at udvikle sin 
egen læringsforståelse. 

At denne videreudvikling af egen læ-
ringstænkning faktisk foregår, kan kun 
godtgøres ved kollegial refleksion og 
dokumentation: Ved at lærerne enkelt-
vis og sammen med korte mellem- 
rum – f.eks. intervaller på nogle må- 
neder – skærper deres refleksion om 
læring, bruger tid på iagttagelser af læ-
ring, opdaterer relevant teoretisk viden 
om læring og praktiserer ny viden om 
læring. Ikke ny viden om undervis-
ningsfagets udvikling, men ny viden 
om læring. 

Det må og skal være helt klart for 
den enkelte lærer, hvornår hun eller 
han fokuserer på elevernes læreproces, 
og hvornår man som lærer fokuserer på 
forudsætningerne for denne lærepro-
ces. Forudsætningerne er de mange 
enkeltelementer, som hører med i den 
samlede forberedelse og gennemfø-
relse af undervisningen. 

Læringen er den proces, som sker 
inde i den enkelte elev, og som resulte-
rer i nye kompetencer. Jeg møder me-

get ofte på dette punkt en opsigtsvæk-
kende begrebsmæssig uklarhed hos 
lærerne: De blander det hele sammen 
og skelner ikke mellem fag, fagdidak-
tik, pædagogisk metodik, socialpæda-
gogiske foranstaltninger – og læring – 
og underholdning, tackling af mobning, 
uro, småkonflikter etc. 

Skab handlerum
Det er på ingen måde let at nå frem til 
klare og brugbare forestillinger om læ-
ring. Det er imidlertid nødvendigt for, 
at skolen kan leve op til det omgivende 
samfunds stadigt mere velformulerede 
og ambitiøse forventninger om – ja 
netop, og helt præcist om – at det er 
vellykket læring, der skabes.

Vellykket læring er skolers og uddan-
nelsesinstitutioners primære og grund-
læggende forpligtelse og eksistensbe-
rettigelse over for samfundet. Derfor 
må en kontinuerlig refleksion og udvik-
lende praksis om at optimere læring 
være den vigtigste aktivitet. Denne ak-
tivitet må have ledelsens klare støtte, 
og den kontinuerlige udvikling i læring-
stænkningen skal være åbenlys, frem-
hævet, formuleret og dokumenteret. 

Ledelsen må til stadighed inspirere 
lærerne med ønsket om, at en sådan 
bevidst selvrefleksion om, hvad de ak-
tuelt tænker om læring, faktisk finder 
sted og ikke bliver nedprioriteret. Le-
delsen må skabe realistiske handlerum, 
hvor sådanne aktuelle læringstanker 
kan foregå. Og ledelsen må prioritere, 
at disse handlerum bruges til formålet. 

Denne fokusering på læring er ikke 
let at opnå. Det er ikke nogen lille ud-
fordring. Men det er den vigtigste pro-
duktive ledelsesmæssig fokusering i 
enhver skole..
Sten Clod Poulsen er chefkonsulent, 
cand. psych. og driver konsulentfirmaet 
MetaConsult. Yderligere oplysninger på  
tlf. 5850 0244, info@metaconsult.dk  
eller www.metaconsult.dk

 

Litteratur
Poulsen, S. C.: Tilegnelse af boglige fag-
kundskaber – nye tanker om læring.  
MetaConsult Forlag, 2006. 
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Debat

Den bedste af 
alle verdener

10 års adskillelse er lang tid. Vi var en del, der i ’97 mente, at 
et brud var nødvendigt. Nu er vi mange, der mener, at en fu-
sion er ligeså nødvendig. 10 år er længe nok, og hvis og når 
styregruppen får de sidste knaster ryddet af vejen, er fusio-
nen forhåbentlig via en repræsentantskabsbeslutning den 
23/8-07 en realitet pr. 1/1-08.

Det er den proces og den fremtidige forening, jeg gerne vil 
ind og arbejde for. Derfor stiller jeg op som formandskandi-
dat i Danmarks Skolelederforening til valget i oktober og se-
nere til formandskabet i den ny fælles forening. Men hvad er 
det så, jeg vil arbejde for? Jo, jeg vil sikre, at vi går ind i en 
fusion med det klare mål at skabe en forening, der er:

• HOLDNINGSSKABENDE
• MENINGSDANNENDE 
• HISTORIESKABENDE

Vi skal med andre ord skabe en ”Mesterklasse” for skole-
ledere! Og det skal vi gøre ved aktivt at arbejde med demo-
krati, nærhed og visioner på en professionel måde.

Min grundholdning er, at for at en forening fungerer godt, 
er det nødvendigt med stor følelse af nærhed og medbe-
stemmelse. Derfor skal vi sikre, at så mange skoleledere 
som muligt engagerer sig i foreningsarbejdet. 

Det er til dels sikret ved, at der skal være 10 medlemmer i 
den ny bestyrelse. Men jeg vil derudover arbejde for, at der 
bliver nedsat faste udvalg med medlemmer fra bestyrelsen 
suppleret med almindelige medlemmer i udvalget. Ved siden 
af dette vil jeg arbejde for, at vi hele tiden har ad-hoc-udvalg, 
som sætter fokus på aktuelle områder, og som sikrer, at vi 
bliver toneangivende. Det kan være inden for områder lige 
fra lærernes arbejdstid, elevplaner, vurdering af prøveafvik-
lingen, udvidet skoledag, effekten af integration osv.

Vi skal gøre vores medlemmer aktive i disse hurtigtarbej-
dende grupper og komme med vores holdninger og de gode 
historier. Vi skal bruge medierne samt vores fagblad til at 
sætte vores forening og folkeskolen på det positive landkort.

Lige så vigtigt er det, at vores konsulenter er nærværende. 
Det er forsat helt centralt, at de kender lokalområdet, kan 
snakke med om lokale forhold, om og med forvaltningsche-

fer eller om de sidste forhandlinger. Troværdighed, profes- 
sionalitet og nærvær er meget afgørende faktorer for vores 
medlemmer og dermed for foreningen.

Også de tværkommunale netværk blandt skolelederne skal 
udvikles, så bestyrelsen og formandskabet kan få feedback 
på deres indsats og holdninger, samtidig med at der skal  
arbejdes målrettet med bl.a. kurser og erfaringsudveksling.

Vi kan få en langt mere central rolle ved at stå sammen, 
og der er nok at tage fat på. Mange steder bliver der indført 
områdeledere, der er problemer med rekrutteringen af nye 
skoleledere, og lige nu står vi begravet i nye test og prøver. 
Vi vil have en finger med i spillet om, hvordan alt det bør  
gribes an fremover. Vi skal præge de politiske holdninger til 
folkeskolen.

Selv er jeg 47 år, har været skoleleder i 15 år, kredsbesty-
relsesmedlem i DS i seks år, heraf formand for DS Viborg 
Amt i tre år samt lønrådgiver i de tidligere Viborg og Ring-
købing amter.

Som kandidat til formandsposten i DS og formandskabet i 
Skolelederne har jeg nogle meninger om den fremtid, jeg ser 
for mig – og hvor én fælles forening har sin store rolle. Mit 
udgangspunkt er at være med til at skabe:

•  DEN BEDST MULIGE FORENING FOR SKOLELEDERE

DEN… Fordi der kun skal være én forening! Det er bydende 
nødvendigt, at vi laver den ene forening, der til gengæld kan 
fremstå som en stærk forening med indflydelse. Vi skal 
kunne tale med vægt!

BEDST MULIGE… Fusionen mellem to på en gang forskel-
lige og på andre måde ens foreninger skal lykkes. Jeg vil ar-
bejde for at så mange af de to foreningers værdier som mu-
ligt bliver ført over i og bevaret, men også videreudviklet i 
den ny fusionsforening.

Jeg vil selvfølgelig tage udgangspunkt i det store og gode 
fusionsarbejde som både formandskab og bestyrelser har 
været med til. Og der er spilleregler i organisationsarbejdet, 
der skal overholdes, men jeg vil arbejde for at de sidste kna-
ster i fusionen høvles væk over tid.
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Der er for mig ingen tvivl om, at den bedst mulige leder-
forening er en 100% selvstændig forening med fuld udtale- 
og forhandlingsret!

 
FORENING… At være i én forening betyder, at vi på det fag-
retslige område kan agere med større magt og derigennem 
skaffe de bedst mulige løn- og arbejdsforhold for lederne, 
forhandle kollektive aftaler med plads til den enkelte samt 
varetage medlemmernes tryghed og uddannelser.

Alt det gøres bedst i en samlet forening.
 
FOR SKOLELEDERE… På sigt er det min vision at rumme 
alle, der arbejder med ledelse i folkeskolen. Den ny fælles 
forening rummer allerede nu forskellige lederkategorier, og 
målet er at åbne for alle med ledelsesopgaver i folkeskolen.

Så fremtiden er: Den bedst mulige forening for samtlige  
skoleledere, nemlig: Skolelederne!

 
Gennem det sidste stykke tid har vi haft konstruktionen SFR. 
Det er på en gang en både genial og problematisk størrelse.

Genial fordi vi derigennem får formaliseret det samarbejde, 
der skal drive foreningen fremover både lokalt og centralt. At 
konstruktionen kom samtidig med kommunesammenlægnin-
gen har de fleste steder betydet, at ledergruppen er lig med 
SFR. Vi forhandler løn og arbejdsvilkår i fællesskab – og det 
lykkes! Man finder ud af det rundt om i landet, og alle er klar!

Men også problematisk, fordi vi mister identitet. Alt er 
pludseligt blevet SFR-regi, og behovet for at manifestere sig 
i DS eller LF blevet mindre vigtigt lokalt. På det centrale plan 
oplever jeg også, at de to formænd samt sekretariater har 
haft hænderne fulde med fusionen, så det at gå i pressen og 
få sat skolelederne på landkortet har ligget underdrejet.

Alt i alt har SFR dog mange steder givet os den fælles-
skabsfølelse, vi skal bygge videre på. Det skal være VI og 
ikke DEM og OS. 

Det er også utrolig vigtigt, at begge foreninger bliver  
repræsenteret i formandskabet, for at fusionen skal lykkes. 
Det vil kunne skabe ro og dynamik. Og når det hele lykkes, 
vil vi have skabt den stærke forening vi har brug for – indadtil 
og udadtil.

Med disse holdninger og en samlet indstilling fra DS’ til-
lidsvalgte i bestyrelse og kredse stiller jeg op til formandspo-
sten i Danmarks Skolelederforening. Samtidig stiller jeg også 
op til formandskabet i den ny forening Skolelederne. 

Venlig hilsen
Claus Hjortdal
Skoleinspektør

Øster Jølby Skole

www.holdningoghandling.dk

Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og 
etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne

Læs mere på...

- hvordan børn hjælpes til at udvikle 
forudsætninger for at fungere i 
forskellige sammenhænge 

Materiale for 0. til 3. klasse

DIG OG MIG OGQVIK HVEM ERDU DIG OG DEANDRE
- hvordan børn vokser 
op, udvikler sig og modnes

Materiale for 4. til 6. klasse

- hvordan vrede, konflikter og 
vold forebygges og håndteres

Materiale for 7. til 9. klasse

Holdning & Handling                          

Hjælp til skoleliv
Sårbare børns undervisning og
den kommunale børnepolitik

· Hvordan kan der arbejdes med at skabe sammen-
hæng mellem kommunale værdier og mål og
folkeskolens praksis?

· Hvordan takler skolelederen personaleledelse og
strategisk ledelse i forbindelse med undervisningen
af udsatte børn?

Undervisningsministeriet er i september vært for
tre lederkonferencer, der udgør afslutningen på
ministeriets satspuljeprojekt, Udsatte børns
undervisning. Konferencernes formål er at
formidle viden, erfaringer og værktøjer, der kan
understøtte samarbejdet mellem skole og forvalt-
ning om sårbare børns undervisning.

Tilmeld dig og læs mere om konferencerne her:

www.udsatteboern.net
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Skoleledernes Fællesrepræsentation har 
følgende bøger til anmeldelse:

Teamets arbejde med…
Fag- og tværfaglighed
Marie-Louise & Ove Outzen
Kroghs Forlag

Teamets arbejde med… 
Holddannelse og undervisnings-
differentiering
Birgit Nielsen & Lars Wørts
Kroghs Forlag

Tilegnelse af boglige fagkundskaber
Sten Clod Poulsen
MetaConsult Forlag

Finsk pædagogik – finsk folkeskole
Frans Ørsted Andersen
Dafolo

Fusioner i det offentlige
Annemette Digmann og Ditte Hughes
Børsens Forlag

Negativ social arv
Om tidlig indsats over for risikobørn  
og deres familier
John Aasted Halse
Kroghs Forlag

Elevplaner i skolen
Et nyt redskab i skole/hjem-samarbejdet
Søren Aksel Sørensen
Skole og Samfund

Når evaluering er læring
Marianne Rasmussen
Filmkompagniet

Menneske og leder – bliv den, du er 
Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby 
Børsens Forlag

Når modstand giver mening
Ledelse og organisation som  
politisk drama.
Mette Risak og Claus Falck Larsen
Børsens Forlag

Skulle nogle af SFR’s medlemmer  
ønske at anmelde en bog, så ring til 
sekretariatet på tlf. 3373 4807. 

Anmeldelse honoreres med 2 fl. vin 
samt bogen. Skriv kort!

anmeldereksemplarer

Ledelse – i pædagogiske kontekster
Mai-Britt Herløv Petersen og  
Susanne Plough Sørensen (Red.)
DPU’s Forlag 2006
221 sider, 249 kr.
 

Vi befinder os i 
vidensamfun-
det, hvor der 
hele tiden stil-
les krav til den 
enkelte om at 
omstille sig, 
være kreativ, 
opfindsom, 
samarbejdsvil-
lig og parat til 

at lære noget nyt. For at dette kan lyk-
kes, må læreren, teamet, skolelederen, 
pædagogen, og daginstitutionslederen 
påtage sig lederrollen og lederskabet 
Det er bogens pointe i en række bidrag 
fra forskellige forfattere.

Læreren skal i følge Henrik Randner 
ikke kun være leder i forhold til den 
ydre rammesætning af undervisningen, 
han skal også lede de processer, der 

finder sted i klasserummet. Hovedop-
gaven er læring. Ledelsesopgaven be-
står i at lede eleverne mod dette mål.

Organiseringen i team stiller ifølge 
Mai-Britt Herløv Petersen krav til læ-
rerne om selvledelse. Teamet bliver det 
sted, hvor læreren får nye og væsent-
lige lærings- og udviklingsmuligheder, 
hvilket ændrer kravene til skolelederen, 
som nu i højere grad må fungere som 
rammesætter, procesleder og coach for 
lærerne. Et yderst spændende og inte-
ressant tema.

Tina Düsterdich argumenterer for, at 
pædagogisk praksis i såvel skole som 
daginstitution kan hente inspiration i 
projektarbejdsformen. Medarbejderne 
må påtage sig rollen som projektledere, 
mens institutionslederne med fordel 
kan agere som projektvejledere. Carla 
Tønder Jessing bidrager i sin artikel til 
en forståelse af begrebet pædagogisk 
udviklingsarbejde.

Peter Mikkelsen giver i sin artikel ek-
sempler på og ideer til, hvordan man 
kan arbejde med en evidensbaseret 
kvalitetsudvikling af den pædagogiske 

praksis, mens Søren Smidt og Mari-
anne Malmgren fokuserer på de æn-
drede krav til lederne på daginstitu-
tionsområdet.

Susanne Ploug Sørensens psykologi-
ske tilgang argumenterer for, at lærer-
nes egen udvikling og engagement er 
forudsætningen for skolens udvikling. 
Det bliver skolelederens opgave at 
drage omsorg og støtte den enkelte 
medarbejder, samtidig med at skolens 
værdier og målsætning skal rumme 
den samlede lærergruppes engage-
ment. Bogen afsluttes med Jens Chri-
stian Jacobsens filosofiske perspektiv 
på ledelse.

Ledelse går som en rød tråd gennem 
bogens otte artikler. Artiklerne er såvel 
teoretiske som praksisrelaterede. Bo-
gen er mere en lærebog til de videregå-
ende uddannelser, end den er en hånd-
bog i hverdagen.

Afdelingsleder
Lone Hansen

Viften, Hundested

den røde tråd
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Ny i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsens arbejde
Skolebestyrelsen – aktiv eller passiv?
Årets gang i skolebestyrelsen
Skole og Samfund 
20-32 sider, 235 kr. pr. sæt
Rabat ved køb af 8 sæt  

Værktøjskassen består af fire tynde 
hæfter, der kan være til stor hjælp for 
skolebestyrelsesarbejdet.

Hæftet ”Ny i skolebestyrelsen” er til 

de medlemmer, der er valgt for første 
gang. Her beskrives de grundlæggende 
elementer i skolebestyrelsesarbejdet.  
F.eks. redegøres for de enkelte med-
lemmers roller, og der gives gode ek-
sempler på skabeloner for udarbejdelse 
af dagsorden og forretningsorden.

Det kan være svært at få styr på, 
hvad der er skolebestyrelsens opgaver 
og kompetencer. Det kan hæftet ”Skole-
bestyrelsens arbejde” hjælpe med. 
Hæftet giver indsigt i bestyrelsens  
rettigheder og pligter i forhold til prin-
cipper, tilsyn, godkendelser, indstillin-
ger og udtalelser.

En del skolebestyrelser oplever, at de 
har begrænset indflydelse. Indflydelse 
er ikke noget, man får af andre, men 
man må skaffe sig ved at være aktiv, 
f.eks. ved at sætte nyt i gang og udar-
bejde forslag til nye initiativer. Idéer til 
dette arbejde kan hentes i hæftet ”Sko-
lebestyrelsen – aktiv eller passiv?”.

Som skolebestyrelsesmedlem kan 

det være svært at have styr på, om alle 
de områder, en bestyrelse kan og skal 
tage sig af, nu også bliver sat på dags-
ordenen. Derfor er ”Årets gang i skole-
bestyrelsen” en mægtig god hjælp. I 
dette hæfte beskrives måned for må-
ned, hvad skolebestyrelsen kan be-
skæftige sig med. 

De to førstnævnte hæfter er især  
relevante for ”førstegangsvalgte”, mens 
de to andre hæfter kan være til god in-
spiration for alle skolebestyrelsesmed-
lemmer. Alle fire hæfter har en meget 
overskuelig opbygning og er lettilgæn-
gelige.

Tove Nielsen
Skole- og institutionschef 

Middelfart Kommune

Skolebestyrelsens værktøjskasse 

om akustik akustiklofterwww.akustikskolen.dk
 - fokus på akustik i skolen

Her kan du få ro og overblik 

AKUSTIKSKOLEN formidler viden og 

information om rumakustik. Sitet 

giver en letforståelig introduktion til 

grundbegreberne inden for akustik, 

og en bred vifte af cases om skole- og 

undervisningsbyggeri giver inspiration 

til gode akustiskløsninger. 

AKUSTIKSKOLEN er et nyttigt  og 

alsidigt site for alle, der arbejder med  

eller har interesse i ”det gode lydmiljø”. 

Rigtig god fornøjelse!

www.akustikskolen.dk
[ Akustikskolen redigeres af L. Hammerich A/S, producent af Troldtekt akustk. ]

[ Vildbjerg Skole.] [Børnegaarden Bifrost.]
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Seje drenge og superseje piger
Hjerne og hjerte hos de 10-18 årige 
Ann-Elisabeth Knudsen
Schønbergs Forlag
249 sider, 249 kr.
 

Så kom den 
endelig – fort-
sættelsen af  
”Pæne piger  
og dumme 
drenge” (hvorfor 
er der ingen 
børn, der opfø-
rer sig som de 
har hjerner til) – 
og den var be-
stemt værd at 
vente på!

Ann-Elisabeth Knudsen har en sær-
deles god evne til at formidle svært 
stof på en letforståelig måde. Enkelte 
kritikere anfører, at det er for enkelt, 
men jeg synes nu, det er bedre at for-
midle et vigtigt budskab på en måde, vi 
forstår og derfor arbejder pædagogisk 
efter, end det er at være faglig korrekt 
ud i detaljen og så risikere, at det ikke 
får den ønskede pædagogiske effekt.

Bogen bør læses af både forældre og 
fagfolk, da den giver en glimrende for-
klaring på de forskellige stadier i de un-
ges udvikling fra børn til voksne. Det er 
godt at forstå, hvorfor de unge reagerer 
som de gør – at der er en biologisk 
(neurologisk) forklaring på en adfærd, 
som kan være både anstrengende og 
provokerende. 

Vi skolefolk kan især have glæde af 
at læse om de kønsforskelle, der er i 
udviklingen og adfærden, for derved at 
kunne tage de rette pædagogiske hen-
syn til de unges formåen.

Det gennemsyrer bogen, at forfatte-
ren har en positiv tilgang til børn og 
unge og har et stort ønske om, at vi 
skal forstå deres udvikling og indrette 
skolen (og de hjemlige samværsformer) 
derefter. Det er ofte de små ting, der 
har den store effekt. Man kan blive 
varm om hjertet, når man læser beskri-
velserne fra produktionsskolerne og den 
forskel, lærerne gør for de unge.

Det er også nogle tankevækkende 
beskrivelser fra klasseværelser, Ann-
Elisabeth leverer, suppleret med andre 
forskeres undersøgelser, så vi har en 
samlet oversigt over nyere undersøgel-

ser af bl.a. klassemiljøets betydning for 
læring, læringsstrategier, drenge og pi-
gers præstationer i uddannelsessyste-
met osv. 

Bogen igennem veksler forfatteren 
mellem en beskrivelse af hjernens ud-
vikling, de forskellig centres placering, 
betydningen for læring og gode råd til 
de pædagogiske konsekvenser af den-
ne viden. Denne vekslen mellem fakta 
og pædagogisk betydning gør bogen let 
at læse og meget vedkommende.

Den slutter med en fyldig ordliste og 
litteraturliste samt et appendiks med et 
idekatalog over aktiviteter, der kan bru-
ges til at træne færdigheder i forskel-
lige hjerneområder.

Det eneste, der generede mig under-
vejs, var den mangelfulde korrektur-
læsning, så jeg må hellere melde mig, 
hvis der kommer en bog mere.

Marianne Kyed
Afdelingsleder

Skole og undervisning / PPR
Assens kommune

Biologiske forklaringer

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.
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SUNDHED PÅ SPIL

SPIL KORT MED FORÆLDRENE OG FÅ FLERE SUNDE ELEVER
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Meninger i ledelse
Succesfuld skoleledelse mellem  
visioner og selvledelse 
Lejf Moos, John Krejsler og  
Klaus Kasper Kofod
Dafolo Forlag 2007
262 sider, 238 kr. + moms

 
Skolens kom-
pleksitet har 
betydning for 
måden, god le-
delse bør opfat-
tes og bedøm-
mes på. Det 
kræver andre 
former for ac-
countability – 
hvad man stil-

ler skoleledere til regnskab for. Det 
viser et nyt forskningsprojekt fra DPU, 
baseret på en større international un-
dersøgelse blandt succesfulde skole-
ledere og casestudies på skoler med 
succes i Danmark, Sverige, Norge, 
USA (New York), Canada, Australien 
(staterne Victoria og Tasmanien), Eng-
land og Kina. 

 Målet har været at finde ”hemmelig-
heden bag succes”. Men i især den 
danske del af undersøgelsen har de 
danske forskere fra DPU ikke så meget 
fokuseret på at benchmarke og finde 
best practise. Man har derimod med 
fokus på den enkelte skoles samlede 
kontekst villet afdække de lag, der sam-

let understøtter – og også er – god 
skoleledelse. 

Man har også bevidst kigget efter 
forskelle. Set på den enkelte skole som 
en særlig kontekst med sin egen mang-
foldighed, og hermed sine særlige po-
tentialer for succes. For som det lyder i 
bogen, kan man – hvis man vil vurdere 
succes – ikke nøjes med at måle tin-
gene med andres målestok. Man må 
først og fremmest måle succes op mod 
de mål, som man på den enkelte skole 
lokalt kan argumentere for, sikrer de 
bedste læringsvilkår for børnene.

Ud over at se på faglig udvikling og 
præstation, undersøges parametre med 
fokus på fx dannelse, positiv skoleånd, 
kommunikation, dialog, fysiske ram-
mer, ressourcer, medindflydelse, sam-
arbejde, tryghed mv. Listen er lang. 
Pointen er, at skoler er andet end pro-
duktionsvirksomheder og bundlinjer, 
men også mere end servicevirksom-
heder og tilfredshedsmåling. 

I fx Kina og USA/New York State 
er der tætte test-systemer og mere 
direkte magt imellem lederne og med-
arbejderne end i fx de Skandinaviske 
lande og Tasmanien, hvor vægten læg-
ges på dialog, og hvor magtudøvelsen 
er mere horisontal end vertikal. Sidst-
nævnte er dog ved at vinde indpas her-
hjemme de senere år med de mange 
top down dikterede opgaver, der skal 
indføres – noget, skolelederne må for-
holde sig til. 

I de angelsaksiske lande er der ten-
dens til at fokusere på den formelle 
skoleledelse som den afgørende faktor 
for succes, hvorfor der også oftere sæt-
tes fokus på lederens personlighed og 
personlighedstræk i det hele taget. Der 
synes ligeledes at være mere fokus i 
deres undersøgelser på ligheder mel-
lem skoler på tværs af kontekster. Her 
har DPU-forskerne i højere grad set på 
forskelle og mangfoldigheder i de inter-
aktioner, der er mellem ledelse og inte-
ressenter. 

Undersøgelsen viser, at god skole-
ledelse snarere er kontekst- end per-
sonafhængig. Alle – ledere, medarbej-
dere som elever – har selvfølgelig en 
personlighed, og investerer man sig 
selv, øger man indsatsen og dermed 
chancen for gevinst. Men netop indsigt 
i konteksten, og det at kunne skabe 
plads til initiativ, engagement og at 
finde de rette balancer i alle de mange 
relationer mellem selvledende team, 
medarbejdere, ledere og elever, er af-
gørende for succes.

Det er også interessant at læse om 
forskelle og ligheder mellem de skandi-
naviske, angelsaksiske og ikke mindst 
de kinesiske skoleledere...

 
Michael Diepeveen 

SFR

Så’ der dømt succes
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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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