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Skolelederne – den nye fælles fagforening for ca. 4200 ledere 
i folkeskolen samt nogle beslægtede grupper er en realitet! 
Det er den – på baggrund af, at vores foreningers repræ sen
tantskaber på to ekstraordinære møder i Odense 23. august 
stemte klart JA til en fusion. Formelt træder fusionen først i 
kraft pr. 1. januar 2008, men reelt sker det hurtigere, da SFR 
er så udbygget, at vi på mange områder allerede har én for
ening. Om 1½ måned flytter vi desuden sammen i et nyt  
sekretariat i København med en aflægger i Jylland.

Efter sonderinger på først formands og på bestyrelses
niveau og siden lokalt blandt skolelederne i de nye kommuner 
har sammenholdet støt udviklet sig med fælles repræsenta
tioner, konsulentbistand, blad og medier, det ledelsespolitiske 
kodeks og ikke mindst forhandlingerne af Lokalløn og de cen
trale O’08 forhandlinger, som vi står midt i – nu blot sammen, 
større og styrket. Heldigvis, for lederjobbet kræver stærke  
ledere, og stærke ledere fortjener en stærk lederforening. 
Den får vi med: Skolelederne!

Under processen med at samle skolelederne har man kun
net konstatere, at der er meget mere, der samler end skiller. 
Næppe overraskende, men der var med 10 års adskillelse op
bygget en retorik, der stod i vejen for at skabe én forening. 
Heldigvis var der noget større, der sejrede, nemlig det fælles 
gods, der ligger i, at alle ledere i skolen arbejder under vilkår, 
der er på afgørende punkter er forskellig fra andre ansattes. 
Det er således os, der skal sikre udvikling og forandring, det 
er vores ansvar at motivere, engagere og gå foran…

Der er en række aktuelle udfordringer for vores fagforening. 
Vi har forhandlingsretten og skal vide at bruge den optimalt, 

selv i en situation som nu, hvor fokus er på at forbedre vilkå
rene for lavtlønsgrupperne. Vi må synliggøre skoleledernes 
holdninger i meningsdannelsen og medierne. Vi skal uden 
slinger forholde os til omlægningerne i kommunerne, der for
uden en strammere økonomisk styring mange steder betyder 
færre skoler og skoleledere. Og så skal vi have sat et ”skole” 
foran i den ledelsesreform, der er en uundgåelig del af kva
litetsreformen.

Organisatorisk skal vi på plads. Vedtægterne for Skole
lederne er klar, men nu forestår et stiftende repræsentant
skabsmøde den 29. november 2007, hvor der bl.a. skal væl
ges formand, næstformand og øvrig hovedbestyrelse. Og 
inden da skal der i kommunerne afholdes møder med valg til 
de lokale afdelinger og til Skoleledernes repræsentantskab. 
Hold øje med datoer, steder og tider på hjemmesiden – og 
mød op! Giv processen en god start, giv dit besyv med og gå 
selv ind i arbejdet. Derfor: Se dig ikke tilbage, men frem mod 
nye tider, mod det nye fællesskab.

Med dannelsen af Skolelederne er en beslutning truffet. 
Det er ikke en slutning, men en ny begyndelse. De næste  
kapitler venter på at blive skrevet i skoleledernes fagfor
eningshistorie. I år er intet mindre end 100 året for dannelsen 
af den første lederforening på skoleområdet, som efter flere 
knopskydninger altså i dag er samlet i én forening. Alt det 
skal naturligvis fejres med manér, hvilket også sker – på vores 
årsmøde den 4. og 5. oktober i Odense. Og at der pt. er til
meldt over 1000 til medlemsfesten torsdag aften indikerer, at 
vi slår alle rekorder! .

Så lykkedes det! 

LEDER

Af Erik Lorenzen og Jens Færk
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Placering af kommunale skoler

Placering af eksisterende friskoler

Forslag til skolestruktur

Viborg:  35.000       (1 by)
Bjerringbro: 7.000   (1 by)

1000 - 2500 

500 - 1000

200 - 500

under 200

(9 byer)

(11 byer)

(17 byer)

(55 byer)

Byernes størrelse og antal

i Viborg Kommune

Skolernes placering

Skolernes fordeling
Viborg by (35.000 indb.)…... 9 skoler (2 frisk.)

Bjerringbro (7.000 indb.)….. 2 skoler

Øvrige omr. (50.000 indb.).. 22 skoler (5 frisk.)

Antal almenskoler i alt……33 skoler (7 frisk.)

Placering af skoleafdeling

Ulbjerg

Hammershøj

Klejtrup

Skals

Løvel

Rødding
Ørum

Bjerringbro

Rødkærsbro
Frederiks

Karup

Vridsted

Stoholm

Mønsted

Løgstrup

Hald Ege

Bruunshåb

Viborg

I alt 33 skoler i 94 byer og landsbyer
+ 2 specialskoler + Ungdomsskolen (10.kl.)

Hvam

Bjerregrav

Vammen

Tapdrup
Vejrumbro

Sahl

Tange

Fly

Sjørup

Sparkær
Ravnstrup

Gammelstrup

Kølvrå

Skelhøje
Grønhøj

Sdr. Rind Vinkel

Kjeldbjerg

Knudby

Bjerring

Møldrup

Mammen

4

12

26

18

INDHOLD
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Ole Birch: På en stor skole kan man sagtens skabe 
den samme tryghed som på en lille…
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Stor, større, størst…
           …lille, mindre, mindst

Ole Birch og Martin Lindgaard er skole
ledere i folkeskolen – begges arbejds
plads ligger i Viborg Kommune, og de 
har begge mange års erfaring i jobbet. 
Og så har de begge holdninger til, hvor 
store skoler bør være.

Der er nemlig en forskel. På Houl
kærskolen, som Ole Birch står i spidsen 
for, er der 607 elever, mens Sparkær 
Skole, som Martin Lindgaard leder, har 
122 elever. Dermed er deres arbejds
pladser placeret helt forskelligt i debat
ten, når man snakker fremtid. I lighed 
med hundreder af andre skoler i landet 
er Sparkær Skole næsten permanent i 
fare for at blive lukket, fordi den er lille, 
mens Houlkærskolen ligger lunt i svin
get, når det gælder overlevelseschan
cer.

”Forskellen i omkostninger pr. elev 
bliver tit tillagt stor betydning, når der 
bliver diskuteret skolestruktur rundt 
omkring i landets kommuner, og den 
generelle betragtning er, at små skoler 
er dyrere end store skoler, men det er 
for så vidt lige så dyrt at køre en stor 
skole med to og et halvt spor som at 
køre en lille skole med trekvart spor. 
Hovedsagen er, hvor godt klasserne er 
fyldt op. Derfor bør man se nuanceret 
på spørgsmålet om, hvilken økonomisk 

betydning skolestørrelsen har”, siger 
Martin Lindgaard.

Det lokale perspektiv
I Viborg Kommune er der stor forskel 
på omkostningerne pr. elev. På den  
billigste skole er prisen ca. 33.000 kr.  
om året, mens den på den dyreste er 
49.000 kr. Og den dyreste er den, der 
har færrest elever.

”Alligevel vil jeg gerne advare mod, 
at man drager den konklusion, at det er 
en dyr løsning at opretholde små sko
ler. Hvis man ser på skolerne i vores 
kommune, er der store udsving. Der 
kan for eksempel være fødeskoler, der 
er lige så billige som overbygningssko
ler, og der er en skole, der falder helt 
udenfor, fordi den har en meget stor 
andel af fremmedsprogede elever”,  
siger Martin Lindgaard.

Sparkær er en lille landsby en halv 
snes kilometer nordvest for Viborg. 
Den er præget af de klassiske udfor
dringer med fx at undgå at blive en 
sove by uden sammenhængskraft og liv. 
Derfor vil tilhængere af at bevare den 
lokale skole nærmest automatisk få 
skudt i skoene, at de ikke tænker skole, 
men lokalpolitik.

”For beboerne i vores område kan 

man ikke adskille de to ting. Derfor sy
nes jeg, man skal tage det alvorligt, når 
man i små lokalsamfund argumenterer 
for, at skolens og lokalsamfundets ve 
og vel hænger nøje sammen. Gør man 
det, vil man også være tilbøjelig til at 
få flere nuancer på de økonomiske fak
torer i debatten. Der er en vis logik i at 
hævde, at de små samfund på andre 
punkter er billigere end de store, fordi 
vi f.eks. ikke har de samme tilbud med 
hensyn til fritidsfaciliteter, svømmehal 
og klubber som byerne. Accepterer 
man den argumentation, bliver det 
mindre vigtigt, hvad en elev koster”,  
siger Sparkærskolelederen.

Nedlæg de mindste
Pædagogiske argumenter til fordel for 
enten store eller små skoler er Martin 
Lindgaard ikke glad for. Man kan nemt 
finde undersøgelser, der peger i hver 
sin retning.

”Når jeg hører politikere tale om, at 
vi ’skal sikre, at vi har en pædagogisk 
bæredygtig skolestruktur’, preller det 
helt af. I bund og grund handler det 
hele om dygtige og engagerede lærere, 
og om hvilken ledelse der er. Det ved 
de fleste forældre, og det ved alle, der 
har deres gang på en skole. Små skoler 

Hvad spiller ind, når fremtidens skolestruktur bliver fastlagt? 
Penge, pædagogik eller lokalinteresser? To skoleledere giver deres 
bud på en prioritering

Af Jan Kaare • Foto Lars Holm

»
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kan noget, som store skoler ikke kan og 
omvendt”.

Rationaliseringstankegangen spiller 
imidlertid en stor rolle i debatten om 
skole struktur, og det er ikke tilfældigt, at 
Kommunernes Landsforening lagde vægt 
på, at kommunerne skulle have mulig
hed for at samle flere skoler under sam
 me ledelse i aftalen om kommunernes 
økonomi for 2008.

”Jeg tror ikke på, at fælles ledelse eller 
for den sags skyld murstensløst fæl  les 
lærerkorps hjælper noget. Flytter man  
ledelsen væk, mister man noget, og det 
vil være meget få penge, man sparer. Vil 
man spare i de små samfund, burde 
man overveje at lægge ledelsen af bør
nehaver og skolefritidsordninger sam
men”, siger Martin Lindgaard.

Han snakker ikke for at bevare alle 
små skoler. Der skal nedlægges nogle, 
fordi klasserne bliver for små for ele
verne og skolerne for små for lærerne. 
Men man skal ikke bevidstløst ned
lægge alt, hvad der er småt. Gør man 
det, så ender man med nogle kommu
ner, hvor folk ikke har noget alternativ 
til at bosætte sig i de største byer. 

Pædagogik for pengene 
Ole Birch vil også gerne have en nuan
ceret debat, men nuancer er mange 
ting.

”Det er et åbent spørgsmål, om un
dervisningstilbuddet i en kommune bli
ver bedre ved at bevare de små skoler, 
men hvis man ser på økonomien, er 
der ingen tvivl om, at det koster mange 

penge ikke at tænke i større enheder. 
90 pct. af udgiften til folkeskoler er løn, 
og man kan spare i omegnen af en halv 
mio. kr. ved at have en klasse mindre. 
Det, der giver noget, er at sikre flest 
mulige klasser med 2021 elever. Det 
kan man bedst på større skoler”.

Når økonomien er så meget i cen
trum, har det en enkel forklaring. Tal
rige nye kommuner skal på en og 
samme tid fastlægge en ny skolestruk
tur og spare millioner af kroner på bud
gettet.

”Når man ser det pres, der er på den 
kommunale økonomi, kan man ikke 
undlade at se på, hvad forskellige sko
ler koster, og jeg mener, at debatten 
først er reel, når man vurderer, hvad 
man kan få for pengene på de større 
skoler ved at nedlægge de små”, siger 
Ole Birch.

Han opstiller et enkelt regnestykke. 
På en del små skoler er det op til 30 
pct. dyrere, at undervise en elev, set i 
forhold til en større eller stor skole. 
Hvis man forestillede sig, at disse mid
ler blev tilført det samlede skolevæsen, 
ville alle elever kunne få flere undervis
ningstimer.

”Forældre til børn på små skoler vil 
naturligt nok forsvare kvaliteten ved at 
gå på en lille skole med lave klassekvo
tienter. Vil forældre til børn på store 
skoler mene, at det er rimeligt, at de
res børn skal betale for det ved at deres 
børn skal gå i store klasser og have 
færre timer, end de ville kunne have 
fået, hvis der var en mere ensartet 
klassestørrelse?”, spørger Ole Birch.

Langtidsholdbar
Houlkærskolelederen er ikke bange for 
at bruge pædagogiske argumenter. 
Han har for en del år siden været leder 
af en lille skole, men giver ikke meget 
for de argumenter, man hører om, at 

Fem skoler nedlægges
Efter redaktionens afslutning er der 
indgået politisk forlig om i byrådet. En 
beslutning, der bl.a. betyder, at fem 
skoler nedlægges – herunder Sparkær 
Skole – mens én skole sammenlægges 
med en større. 

Debatten om Viborg Kommunes 
fremtidige skolestruktur har taget ud
gangspunkt i en struktur og organisa
tionsanalyse, udarbejdet af kommunens 
skoleforvaltning. Her kan man læse, 
hvilke seks perspektiver forvaltningen 
mener er de vigtigste at anlægge:  

•   Det pædagogiske perspektiv i for
hold til elevernes lærings og udvik
lingsmiljø.

 

•   Perspektivet omkring fødeskoler, 
overbygningsskoler, fuldt udbyggede 
skoler, 10. klasse og afdelinger.

•   Det fagprofessionelle perspektiv  
af hensyn til de ansattes (ledere,  
lærere, pædagoger og teknisk 
administrativt personale) rationelle 
og kvalitative løsninger af skolens 
opgave.

•   Det økonomiske perspektiv af hen
syn til det samlede skolevæsens 
muligheder og vilkår.

•   Det lokalsamfundsmæssige per
spektiv.

•  Det geografiske perspektiv.
 
Læs mere på Viborg kommunes hjem
meside om den nye skolestruktur på 
www.viborg.dk. 
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små børn skal være på små skoler, 
og at små skoler er mere overskue
lige.

”På en stor skole kan man sag
tens skabe den samme tryghed som 
på en lille skole, og den faglige 
sparring og udvikling mellem flere 
lærere i samme fag giver meget. 
For mig at se er det eneste, der ta
ler for at bevare små skoler, lokalpo
litiske argumenter. Det er til at for
stå, fordi mange kommunalpolitikere 
er valgt i bestemte lokalområder, 
men det handler ikke om børnenes 
tarv”.

Ole Birch er enig med sin kollega 
fra Sparkær i, at bevarelse af skoler 
og bevarelse af lokalsamfund hæn
ger sammen, og det er en misfor
ståelse at tro, at han kun tænker i 
kroner og øre.

”Jeg betragter debatten om skole
struktur fra en stor skoles synsvin
kel. Det er klart, at politikere skal 
anlægge mere overordnede syns
vinkler. Det kunne for eksempel 
handle om at undersøge, om små 
skoler kunne løse andre opgaver, så 
de på den måde både kunne blive til 
mere gavn for lokalsamfundet og 
blive billigere i drift. Eller det kunne 
for eksempel handle om i højere 
grad at tage sig af de børn, der har 
det bedst i helt små enheder”, siger 
Ole Birch.

Hvor vægten skal ligge, når der 
træffes beslutninger om skolestruk
tur, er Martin Lindgaard og Ole 
Birch ikke enige om. Det er de til 
gengæld, hvad angår perspektiverne 
i de trufne beslutninger. Håbet er, at 
politikerne evner at træffe beslutnin
ger, der er langtidsholdbare både for 
folkeskolen og for samfundet som 
helhed..

Martin Lindgaard: Dør skolen, så flytter 
børnefamilierne, og så dør købmanden…
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Tofte Kontorcenter A/S  HILLERØD · KØBENHAVN -Tlf. 7024 7048 · www.toftekontorcenter.dk

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

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

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

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

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

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

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

danmark

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler

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

Bliver man klogere af at bevæge sig? 

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

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

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

www.vs-danmark.dk
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Udsult ikke 
skoleledelsen
Flere kommuner satser lige nu på nye strukturer med 
færre ledere og færre skoler. Det peger i en forkert retning, 
mener medlem af SFR-styregruppen

Af Jan Kaare • Ill. SFR Image

Afstanden mellem den enkelte skole og skoleledelsen bliver 
større efter august 2008 i to af landets yderområder. For til 
den tid har Bornholms Regionskommune og Lolland Kom
mune indført skolestrukturer, der betyder, at skoleledelsen  
er knyttet til skoledistrikter, så der i hvert distrikt bliver en 
skoleinspektør med afdelingsledere ude på de enkelte matri
kelskoler.

Modellen slanker den samlede lederstab, og skaber større 
afstand mellem lærere, elever og ledelse, men det er ikke det, 
det handler om, mener sektorchef Bjarne Voigt Hansen,  
Lolland Kommune.

”Meldingen fra politikerne 
var, at de gerne ville have en 
skolestruktur, der styrkede ud
skolingen. Derfor har vi indført 
distriktsskoler, så de ældste 
elever kan blive samlet på 
færre hovedskoler. Det er for
målet med vores forslag til ny 
struktur”, siger han.

For mange ledere
På Lolland forsvinder de nu
værende 14 skoler, når den nye 
struktur bliver implementeret. I stedet bliver der oprettet fire 
distriktsskoler med et antal afdelingsskoler under sig. 

Sektorchefen er ikke så glad for at snakke om skolenedlæg
gelser, men han bekræfter, at der i fremtiden bliver færre af
delingsskoler og hovedskoler, end der i dag er skoler, og at der 
bliver brug for færre skoleledere.

”Baggrunden var, at vi i forbindelse med dannelsen af Lol
land Kommune havde et revisionsfirma til at analysere alle 
sektorområder, herunder skoleområdet. I rapporten blev der 
peget på, at der var basis for at gennemføre en reduktion i 

skoleledelsen, hvis man skulle nærme sig, hvordan ledelsen 
ser ud i landet generelt. Der var førhen meget stor forskel på 
ledelsesniveauet på skolerne på Lolland, fordi nogle kommu
ner havde nedlagt skoler og flyttet ledere til skoler, der i forve
jen havde en ledelse. Vi har i den nye struktur taget udgangs
punkt i ledelsesniveauet på de to mest effektive skoler, men vi 
holder os stadig over det landsgennemsnit, der blev angivet i 
rapporten”, siger sektorchefen.

Når den fulde reduktion er gennemført i 2008 bliver der otte 
færre skoleledere på Lolland. Det er fuldt forsvarligt ifølge 
Bjarne Voigt Hansen. Til gengæld mener han, at det ville 

være uforsvarligt, hvis man 
havde reduceret 14 skole
ledere bort, sådan som et af 
forslagene lød i rapporten fra 
revisionsfirmaet.

Forkert retning
Otte eller 14 færre ledere? 
Udviklingen går i den forkerte 
retning, mener Erik Lorenzen 
fra Skoleledernes Fællesre
præsentations styregruppe.

”I bestræbelserne på at 
finde en løsning har politikerne på Bornholm og Lolland glemt,  
hvad der skal til for at forandre skoleverdenen”, siger han og 
fortsætter, ”man flytter ledelsen langt væk fra lærerne og fra 
undervisningen, mens der er brug for det modsatte, nemlig 
tæthed og nærhed fra ledelsens side”.

Forelagt udspillet fra Bornholm, siger Erik Lorenzen: 
”Det ser ud til, at de er meget langt fra en kvalitativ norm. 

Når man tager den samlede ledelsestid, der forventes at være 
til rådighed under den nye struktur, er man meget dårligt stil
let ledelsesmæssigt. Skolelederne kan så løse problemet ved 

Vi har i den nye struktur taget
udgangspunkt i ledelsesniveauet  
på de to mest effektive skoler,
men vi holder os stadig over 
landsgennemsnittet

Bjarne Voigt Hansen

„

»
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at arbejde 60 – 70 timer om ugen, eller de kan prioritere her
ognu opgaver, som alle de administrative opgaver og akut op
ståede sager. Skolens kerneopgave, pædagogikken, kommer 
så let i anden række”, siger Erik Lorenzen.

Regeringens ønske om en kvalitetsreform harmonerer dår
ligt med de skolestrukturer, der lægges op til i de to områder 
af landet. Reformen handler blandt andet om, at der skal 
være mere tid til pædagogisk ledelse, men det bliver der ikke, 
hvis den administrative byrde vokser.

Ledere lukker skoler
Til gengæld er der fin korrespondance til politikernes ønske 
om ikke at træffe ubehagelige beslutninger.

”Mange steder er man i gang med en øvelse, der handler 
om at bede en superskoleleder eller distriktsskoleleder om at 
varetage ledelsen af flere skoler. Hvis ikke den normering, der 
følger med til undervisningen, gør, at man kan få det til at 
hænge sammen, bliver skolelederne på et eller andet tids
punkt nødt til at foreslå, at den lille skole bliver nedlagt. På 
den måde flytter man ansvaret for beslutningen fra kommu
nalpolitikerne til skolelederen”. 

”Det er det, som en del af øvelsen går ud på, og man må 
formode, at det også er bevæggrunden til, at der i kommuner
nes aftale med regeringen i juni blev lagt vægt på, at man 
skal kunne slå skoler sammen. Man vil kunne lave en mellem
vej og så håbe på, at man kan udsulte skolerne uden selv at 
skulle træffe beslutningen – den dag, der skal ske lukninger”,  
siger Erik Lorenzen.

Hvis man skal skaffe tid til god ledelse, er der kun et sted  
at tage den: Lønsummen. 

”Da vi ikke forventer at få flere penge til løn, bliver man  
derfor nødt til at spørge: Hvad kan det her gå ud over? Jeg har 
ikke kendskab til, at skolerne løser unødvendige opgaver i øje
blikket. Desuden råder den enkelte skole og skolebestyrelse 
kun over 79 pct. af lønsummen. Resten er fastlagt udefra. 
Det, der kan flyttes over til ledelsestid, er f.eks. tid fra lærer
nes efteruddannelse og samarbejde med forældre. Det vil 
ramme enormt hårdt”.

Hvorfor så ikke nedlægge de små skoler og skaffe pengene 
på den måde? Erik Lorenzen er absolut ikke imod at nedlægge 
skoler, men man skal gøre det af hensyn til børnene og ikke 
for at spare penge. Han mener, at der er mange problemer 
ved at tænke for entydigt på økonomi. Og man glemmer ofte 
at tage alt med, når regnskabet gøres op. .

I bestræbelserne på at finde  
en løsning har politikerne på 
Bornholm og Lolland glemt,
hvad der skal til for at forandre 
skoleverdenen

Erik Lorenzen

„

Skolestrukturforslag  
for Bornholm  
med fire distrikter.
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ÅRSMØDE 2007

ODENSE CONGRESS CENTER, ODENSE, 

TORSDAG DEN 4. OKTOBER 2007, KL. 10.00-16.45 &

FREDAG DEN 5. OKTOBER 2007, KL. 9.00-12.00

     Skoleledernes

ÅRSMØDE 2007
               Ledelse i tiden…
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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: 

Chefinspektør 
Per Larsen
Skoleledernes ledelsesmæssige ansvar

Prorektor på Københavns Universitet 
Lykke Friis
Ledelse i en globaliseringstid

» Foredragsholdere på årsmødet fredag er:

Partiformand
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 350, 5220 Odense SØ

TORSDag DEN 4. Og FREDag DEN 5. OkTOBER 2007

» Praktiske oplysninger

Der vil naturligvis være festmiddag, musik, under-
holdning og over 11002 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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 Plan C 
 i støbeskeen
At børn kan gå i skole i otte år uden at lære at læse, kan få  
det til at risle koldt ned ad ryggen på enhver lærer og skoleleder.  
Læringsstile – læsestile – er måske svaret?

Af Helle Kjærulf  • Foto TV2 Kommunikation

TV2serien1 Plan B har sat gang i dis
kussionen om børns læsning. For selv 
om de fleste er enige om, at skolen 
ikke har mulighed for at udføre så 
inten sive forløb samt vedligeholde de 
nye læsefærdigheder bagefter, må man 
blive ved med at spørge: Gør vi nok?

Ofte har skolelederen ikke fingrene 
dybt nede i undervisningen – heller ikke 
i læseundervisningen. De mange admi
nistrative opgaver spænder ben. Nor
malt danner skoleledelsen rammerne 
for den gode undervisning, og så har de 
eksperterne på skolen, som kan det 
med læsning.

Gitte Rasmussen, der er souschef på 
Rosenlundskolen i Ballerup, er en und
tagelse. 

Sammen med sin lærerkollega  
Susanne Aabrandt har hun etableret 
Dansk Læsestil Institut2, som samar
bejder med The National Reading Sty
les Institute i New York. Parret har i 
flere år på bl.a. skolen arbejdet med 
mange intelligenser, læringsstile, flow 
og det fysiske læringsmiljø. Med læse
stile bliver teorierne sat i direkte rela
tion til læseundervisning. 

”Når man ser Plan B, kan man blive 

forskrækket over, at børn kan gå i skole 
i otte år, få så dårligt et selvværd og 
kunne så lidt. Vi har bare ikke mulighed 
for at lave lige så intensive forløb på en 
skole. Men selvfølgelig bliver vi nødt til 
at gøre noget ved det”, siger souschef 
Gitte Rasmussen.

”Vi kan ikke blive ved med at tro, at 
vi har verdens bedste folkeskole, når vi 
sender så mange børn ud, der ikke kan 
læse. Vi skal tænke i at arbejde i man  
ge forskellige strategier, bruge f.eks. 
læringsstile, bruge tanken om de man 
ge intelligenser, sådan at vi får brugt 
den brede palet inden for børns poten
tialer”. 

Hun forklarer, at de også på Rosen
lundskolen arbejder med børnenes styr
kesider som udgangspunkt bl.a. gen
nem læsestile.

”Men naturligvis foregår det ikke i 
alle vores klasser. Det ville kræve mere 
tid til efteruddannelse og til fordybelse 
hos lærerne, for at de bliver mere sikre, 
når de tager nye teorier ind. Det har vi 
desværre ikke ressourcer til”.

Gitte Rasmussen pointerer, at en 
skoleleder selv bør sætte sig ind i de 
aktuelle teorier. 

”Der sker ikke ret meget på en skole, 
hvis ikke ledelsen går forrest. Derfor 
må vi vide, hvad der foregår – også i 
læseundervisningen. Man skal give 
plads og rum til, at læreren tager 
mange lære og læsestrategier ind, 
fordi vi både underviser og lærer for
skelligt”. 

Hun mener bestemt, at Rosenlund
skolen har en fordel i, at hun kender  
teorierne og praktikken, så lærerne kan 
komme og spørge hende til råds.

”Jeg går ikke ind for, at alle vores læ
rere skal arbejde med læringsstile eller 
med mange intelligenser, præcis som 
jeg tænker det. Men de er alle uddan
net i og arbejder med læringsstile. De 
bruger det på vidt forskellig vis og tager 
det ind i større og mindre grad”.

Løft gennem læsestile
Gitte Rasmussen pointerer, at det ledel
sesmæssigt er et stort problem, at spe
cialundervisningen i den danske folke
skole har været og er meget traditionel 
og konservativ. Man læser med børnene 
og giver dem mere og mere af den tra
ditionelle stave og læsetræning. Bør
nene bliver hele tiden konfronteret med 
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»

det, de ikke kan. Læringsstile er med til, 
at børnene kan bruge deres stærke sider 
til at overvinde de mindre stærke sider, 
forklarer hun.

Ikke uden stolthed fortæller Gitte 
Rasmussen, at de gennem læsestile 
har fået løftet mange børn på skolen. 
Susanne Aabrandt har haft en klasse 
som læste og stavede meget dårligt, 
men efter et år med læsestilsprogram
met klarede klassen sig til en læsetest 
langt over landsgennemsnittet.

”Vi har en tro på, at det virker. Men 
læsestile eller mange intelligenser er 
ikke det eneste saliggørende. Det er en 
del af den gode praktikers værktøjs
kasse, at man kan skifte mellem man 
ge teorier”, siger hun. 

Skoleleder på Holmegårdsskolen i 
Kokkedal, Jens Raahauge, der også er 
formand for Dansklærerforeningen 
samt med i bestyrelsen i tænketanken 
for pædagogik og dannelse, Sophia3, 
kan ikke se, hvordan Plan B ville kunne 
overføres direkte til folkeskolen, med 
mindre man tilfører ressourcer og efter
uddannelse af lærere.

”Vi må opbygge et læsevejledersy
stem, så vi sikrer, at børnene lærer at 

læse og får vedligeholdt det. Samt at 
skolelederen formulerer nogle mål for, 
hvad vi vil. Målene skal være rimeligt 
høje og realistiske i forhold til elever  
ne”, siger Jens Raahauge. 

”Først og fremmest betyder metode
frihed, at man har frihed til at vælge 
den rigtige metode, men ikke frihed at 
fravælge alle de metoder, man ikke har 
lyst til. Hvis vi har nogle elever, der 
ikke kan læse, skal vi spørge os selv, 
hvad vi har gjort forkert. Og så er de 
metoder selvfølgelig til debat”.

Ifølge Jens Raahauge peger Plan B 
på, at man har brug for intensive forløb 
for den gruppe, der har svært ved at 
lære at læse.

”Men de muligheder er i rummelig
hedens navn på vej til at blive inddra
get. Vi har ikke ressourcer til holddelin
ger og individualiseret undervisning, så 
det matcher plan B. Det kræver også 
mere læretid og en langt bredere vifte 
af undervisningsmidler”. 

Jens Raahauge forklarer, at når skole
lederen skal lægge en strategi for at få 
flere til at læse bedre, er man nødt til 
at tage stilling til skolens balance og til 
at kende den kontekst, man er i. Hvad 

er personalegruppens styrker og svag
heder i den sammensætning, man har, 
sammen med hvilke børn man undervi
ser? Hvilke værdier og mål har man for 
skolen?

Han understreger, at der kan være 
faktorer på den enkelte skole, der gør, at 
man ikke kan vægte læsningen så højt, 
som man gerne vil. På hans egen skole 
er de for eksempel en stor procentdel 
børn – både danske og tosprogede – der 
har en baggrund med ringe sprogstimu
lation,med til at bestemme strategien. 

Forudsætningerne
Tænketanken for pædagogik og dan
nelse, Sophia, som tidligere chefpsyko
log i Aalborg, Per Kjeldsen, står i spid
sen for, er i gang med at klarlægge 
forudsætningerne for Plan B. Han er 
desuden skolepsykolog med 20 års er
faring og har speciale omkring læsning. 
I slutningen af maj sendte Sophia et 
brev til TV2 med en række spørgsmål 
om forudsætningerne for programmet.

”Vi vil lave en analyse af de forud
sætninger, de har haft i forsøget. Kan 
vi skabe de forudsætninger i skolen, og 
hvad skal der til? Skolens vilkår er, at 

Plan B gav ni elever fra 8. klasse en ny chance…. Kunne de vinde deres tabte selvtillid tilbage?
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der måske er én elev i én klasse med 
store læseproblemer, i Plan B havde de 
samlet ni”, siger Per Kjeldsen.

Han forklarer, at Plan B er interes
sant, fordi man påstår, at der er flere 
dårlige læsere i skolen, end der behø
ver at være. 

”Det er der flere meninger om, og vi 
vil gerne bidrage til en afklaring på, 
hvad der er fup og fakta. Vi går ud fra 
et andet problem i skolen, nemlig sam
menhæng mellem rummelighed og 
kvalitet. Når skolen skal være rumme
lig, bliver rummeligheden en modsæt
ning til kvaliteten. Med mindre man 
går ind didaktisk, pædagogisk og psy
kologisk og skaber rummeligheden 
med sådan en relevans og fornuft, at 
rummelighed og kvalitet bliver hinan
dens forudsætninger”, siger Per Kjeld
sen.

Det hænger sammen med, at klas
sekvotienterne er stigende, materiale
ressourcerne faldende, og at støtte

mulighederne for de svageste elever 
har været faldende i forhold til behovet. 
Man skelner ikke mellem den alminde
lige specialundervisning, der foregår i 
klassen og på små hold i skolen, og 
den vidtgående specialundervisning, 
som har været stigende.

En analyse af Plan B’s forudsætnin
ger kunne fortælle, om det umiddelbart 
godt kan lade sig gøre i skolen, f.eks. 
at oprette intensive hold som Plan B.

Men uden opfølgning og vedligehol
delse når man ikke langt, mener Per 
Kjeldsen. Og han påstår, at enhver læ
rer kan gøre det samme som Plan B, 
hvis de har ressourcer, specifikke mate
rialer, konsulentbistand, tid osv. til rå
dighed. 

”Den intensitet er umulig i skolen”, 
siger Per Kjeldsen, som også peger på, 
at man glemmer at skelne mellem de 
børn, som ”bare” har det svært fagligt, 
og de børn som har adfærdsproblemer.

”Masser af børn har faglige proble

mer uden at have adfærdsproblemer, 
men der findes stort set ingen børn 
med adfærdsproblemer, der ikke også 
har faglige problemer. Når adfærdspro
blematikken bliver fremtrædende, får 
skolen derfor et dobbeltproblem”. .
Noter
1.    Undervisningseksperiment bragt i TV 

2, hvor ni unge med indlæringsvanske
ligheder fik tre uger med lærer Per 
Havgaard til at blive bedre til læse og 
skrive – med støtte af lektor Hans 
Henrik Knoop, DPU. Se www.tv2.dk.

2.  Se www.dlsi.dk. Der afholdes læsestil
konference den 10. og 11. september 
2007 på Syddansk Universitet i Odense 
samt den 14. september 2007 på CVU 
Storkøbenhavn/Kbh. Dag og Aften
seminarium i Skovlunde.

3.  Sophia er en uafhængig tænketank for 
pædagogik og dannelse www.sophiatt.
org – læs her brevet til TV2.

Masser af børn 
har faglige 
problemer uden at 
have adfærds-
problemer

               Per kjeldsen

„
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Erik Lorenzen
Formand
Danmarks Skolelederforening

Metodefrihed bør erstattes af me
todeansvar. Så lærerne, uanset fag 
og niveau, finder de bedste meto

der; altså forskellige metoder til forskellige børn, fordi de 
lærer på forskellig vis. Det gælder også læsning. Derfor 
kan det være et problem, hvis man i indskolingen bruger 
systemer, der ikke rammer alle børn. 

Skolelederen kan diskutere strategi med lærerne. Og 
der findes lærere, der mener, at bestemte metodikker 
passer bedst til dem. Men som underviser skal man tage 
udgangspunkt i barnet. Hvis en lærer har svært ved at gå 
ind i en bestemt metode, må enten læreren gøre vold på 
sig selv, eller også må skolelederen sørge for, at læreren 
ikke længere underviser den pågældende aldersgruppe. 

Forskning viser, hvilke metoder der er bedst, når børn 
skal lære at læse. De resultater har åbenbart ikke været 
udbredt nok i populær form til skoleledere eller lærere. 
Med de nye læsevejledere håber vi, at et fagprofessionelt 
styrkehold bliver oprettet, så skolelederen sammen med 
læsevejlederen kan sikre, at det, der foregår, giver de op
timale muligheder for børnene.

Skolelederne mener

Jens Færk
Formand
Lederforeningen

Jeg føler mig overbevist om, at  
man overalt i Danmark har fokus  
på læsning. 

For skolelederne handler det om at bruge ressourcerne 
rigtigt, dygtigt og målrettet for at sikre, at skolens lærer
potentiale – både på det generelle og det specielle områ
de – er uddannet til at løfte opgaven på alle niveauer på 
skolen. Ansættelse af læsevejledere på alle skoler er et 
vigtigt skridt i den retning. 

Men det er også vigtigt, at skolen fysisk er indrettet 
med læsemiljøer, der understøtter elevernes forskellige 
læringsstile. 

Bedre læsere handler i høj grad også om ressourcer, og 
måske skal man netop på det felt tænke om på den en
kelte skole. Det er afgørende, at lederen er i tæt samar
bejde/dialog med det læsefaglige team/læsevejlederen, 
så der ikke er tvivl om skolens pædagogiske linie på  
læseområdet.

Efteruddannelseskurser på  
DPU i efteråret 2007

Information og tilmelding: 
www.dpu.dk/efteruddannelse

• Pædagogiske læreplaner 
• Pædagogik for miljømedarbejdere 
• Skab bedre møder 
•  Folkeskolen i spændingsfeltet mellem  

medborgerskab og dannelse
•  Visuel kulturpædagogik - for undervisere  

i værkstedsfag, billedkunst og medier
• Filosofisk vejledning

KURSER  
 EFTERÅR 2007

 

En fredag formiddag i HR-afdelingen...

Næ, skolelederjob.dk

Bingo!

Tadaaa! – så fandt jeg en ny 
leder til Johns stol!
En viceskoleinspektør.

Søger du også en højt kvalificeret viceskoleinspektør til din 
virksomhed?
Så brug skolelederjob.dk.
Skolelederjob.dk er jobportalen for lærere, skoleledere og alle 
andre, der er på udkig efter et lederjob i folkeskolen! 
Skolelederjob.dk.dk er med i Profiljob.dk netværket, der er 
Danmarks vigtigste jobportal for ledere og specialister.
Bag netværket står 14 faglige organisationer med mere end 
300.000 højt kvalificerede profiler. 
Hver eneste uge besøger mere end 40.000 jobsøgende ledere 
og specialister Profiljob.dk netværket.
Derfor rammer du både bredt og relevant med en 
annonce på Skolelederjob.dk.
Vil du vide mere om annoncer på Skolelederjob.dk? 
Kontakt DG Media as på telefon 70 27 11 55.

Løs rekrutteringerne effektivt!
Læs Profilnyt artiklerne om job- og 
arbejdsmarkedet på Profiljob.dk  
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Lokal recept…
…på god ledelse 
Ledelsesudvikling har længe stået på programmet i Morsø Kommune, 
der var blandt de første til at formulere et kodeks for god ledelse 

Af Karen Lindegaard • Foto Anne Mette Welling

I juni måned, den gang da sommeren faktisk var meget 
varm, blev skoleleder Claus Hjortdal ringet op hjemme hos 
sig selv om aftenen af nogle forældre. De bad ham om at  
aflyse undervisningen næste dag og i stedet sende skole
børnene ud at lege med vand. 

Claus Hjortdal nævner episoden som et eksempel på, 
hvordan skolelederen i dag er omgivet af interessegrupper, 
der gerne vil give deres besyv med i skolens daglige arbej 
de – lige fra omsorgsfulde forældre til diverse organisationer 
og velmenende politikere. 

For selv om vi befinder os på den landlige Øster Jølby 
Skole på det idylliske Mors, hvor verden ser ud til endnu ikke 
at være gået af lave, så har tidens tendenser også ædt sig 
ind på den fredelige Limfjordsø. 

På kryds og tværs
Derfor mener Claus Hjortdal også, at skolelederne mere end 
nogen sinde har behov for at få afklaret deres ansvarsområde 
og lederrolle.

”Man sidder i et krydspres som skoleleder – skolens inter
essenter har jo lyst til at flytte os i den ene eller anden ret
ning, og det kan være svært at tackle. Jeg skal som skole
leder både værne kommunens interesser for at få det øko  
nomiske spil til at gå op og værne skolens interesser, så det 
økonomisk kan hænge sammen. Jeg skal værne elevernes 
interesser, så vi er i stand til via økonomien at gennemføre 
undervisningen. Og jeg skal værne lærernes interesser, så vi 
har de ressourcer, der skal til for at undervise børnene på en 
måde, så vi kan leve op til de krav, der stilles. På den måde 
er der rigtig mange interessenter, og man føler sig tit fanget i 
forskelligrettede krav til folkeskolen”, fortæller han. 

Men der har for Claus Hjortdal og andre af Morsø Kommu
nes ledere været god hjælp at hente i det arbejde, der de 
sidste to år er foregået på øen med bl.a. at afklare ledelses
rum og rollefordeling mellem ledere på forskellige niveauer. 
For hvor går grænsen for, hvornår det er den politiske ledel  
se, skolechefen eller skolelederen, der har det afgørende 
ord? 

Det handler kort sagt om god ledelse, og på Mors har man 
til det formål rustet sig med hele tre kodekser for ledelse, 
nemlig: ”Kodeks for politisk ledelse”, ”Kodeks for topledelse” 
og ”Kodeks for god ledelse”. 

Det sidste er det, der vedrører den daglige drift af skoler, 
børnehaver, plejehjem mv. Det består af ni anbefalinger, der 
har mange ligheder med det ”Kodeks for god skoleledelse”, 
som Skoleledernes Fællesrepræsentation udsendte i januar – 
selv om anbefalingerne ikke er rettet specifikt mod skoleom
rådet. Men på Mors har man altså været tidligt ude, så man 
allerede nu har høstet mange erfaringer i arbejdet med et  
ledelseskodeks.

Giv chefen det røde kort
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, der er bagmand 
bag den Vision 2010, der står som overskrift for hele udvik

Jeg skal værne lærernes 
interesser, så vi har de 
ressourcer, der skal til for 
at undervise børnene på 
en måde, så vi kan leve op 
til de krav, der stilles

                             Claus Hjortdal

„
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lingsprojektet, mener dog ikke kodekset i sig selv er det væ
sentligste. Det er derimod den proces, alle kommunens 70 
ledere har været igennem i arbejdet med kodeksets anbefa
linger – et arbejde, der er foregået i netværk på tværs af fag
grænser. Arbejdet blev afsluttet med et samlet dialogmøde 
mellem kommunalbestyrelse, topledere og institutionsledere 
for at skabe en fælles forståelse for samarbejdet mellem de 
tre niveauer. Hver leder har derefter skullet oversætte kodek
set til sit eget arbejdsområde og afklare sit eget ledelsesrum.

”Man bør se dette som led i en proces. For eksempel giver 
definitionen af ledelsesrummet først mening, når man gør 
det konkret: Hvad betyder det? Hvad har vi adgang til? Vi 
har for eksempel sagt, at ledere i vores organisation er vel
komne til at give deres chef det røde kort, hvis de føler, at 
chefen tramper rundt inde i deres ledelsesrum. For ellers  
giver det ikke mening – der skal være nogle handlingsorien
terede ord om, hvad det betyder konkret”.

Claus Hjortdal sætter pris på at have fået rene linier, så 
han ved, hvor den enes beslutningsområde hører op, og den 
andens begynder. Det er for eksempel vigtigt for ham at 
vide, at politikerne ikke kan gå ind og blande sig i hans dag
lige ledelse af skolen og de beslutninger, der konstant skal 
tages.

 ”Der er kodekset en hjælp – det er en hjælp, at ansvars 
og kompetenceområderne er blevet afklaret. Vi har nogle 
klare linier ned gennem systemet, og vi kan styre proces
serne ved at holde hinanden fast på de ting, der står i kodek
set. Det er vældig godt. For eksempel ved Per Flemming 
Laursen, at hans ansvarsområde dækker kommunen over
ordnet set, mens mit ansvarsområde dækker skolen, og der
for går han ikke ind og laver aftaler på mine vegne med for
ældre”. 

”Også i forhold til politikerne er det mere afklaret. Politi
kerne skal holde sig på det overordnede visionære plan og 
komme med idéer til, hvordan visionerne kan udmøntes. De 

går ikke ned i detaljer eller sagsbehandler. De skal give den 
overordnede ramme – så konkretiserer vi det bagefter. Det 
har vi haft meget gavn af at holde fast ved”, siger Claus 
Hjortdal.

Organiseret eftertanke
På Mors har ledelsesprojektet bl.a. indebåret, at alle ledere 
gennem et år har deltaget i et 60 timers kursus, hvor de 
både har arbejdet med ”Kodeks for god ledelse” sammen 
med ledere fra andre fagområder og med personlig udvikling 
med en coach samt supervision. Claus Hjortdal mener, det 
har været meget udbytterigt at arbejde sammen med ledere 
på tværs af faggrænser og erfare, hvor meget de har til fæl
les. Men han understreger også, at en meget vigtig faktor i 
arbejdet er tid til eftertanke og refleksion. 

”Her er Skolelederforeningens kodeks rigtig godt – det at 
man taler om kodeks til eftertanke – for det er refleksion, der »

Et ledelseskodeks handler måske mest om at få formuleret den tillid, der bør være til, at også lederne gør det bedste, de kan, 
siger skoleleder Claus Hjortdal. 

Øster Jølby Skole, der ligger i den næststørste by på Mors, har 
300 elever fordelt på 0. til 9. klasse.
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Vision 2010 for Mors

Morsø Kommune har som led i kommunens ud
viklingsprojekt Vision 2010 udarbejdet tre ledel
seskodekser: Kodeks for politisk ledelse, kodeks 
for topledelse og kodeks for god ledelse.

Kodeks for god ledelse tager afsæt i begrebet 
Public Governance, og består af ni anbefalinger 
for god offentlig ledelse udarbejdet af Finans
ministeriet, Kommunernes Landsforening og den 
tidligere Amtsrådsforening.

Et vigtigt element i arbejdet med ledelsesud
vikling på Mors har været dialogen og samarbej
det mellem de tre niveauer: politikerne, topleder
ne og institutionslederne. Kodekserne handler om 
anerkendelse af hinandens kompetencer og om 
at skabe en fælles forståelse for de mål, man ar
bejder efter. 

Se Morsø Kommunes kodeks for god ledelse 
på www.morsoe.dk/images/60368.pdf.

gør, at man flytter sig som leder. Udvikling og refleksion kræ
ver tid og rum og ro. Det kan jeg være bange for vil gå fløjten 
i fremtiden, og det er det, vi trænger mest til”.

Chefkonsulent Magne UldallJessen, der har deltaget i 
Morsøprojektet som rådgiver og coach og selv har en fortid 
som skoleleder og skoledirektør, understreger også betydnin
gen af refleksion. 

”Det er ikke selve ordene i kodekset, men mere holdningen 
til dem, der er væsentlig – det at den enkelte leder skal for
holde sig til kodekset. Det er vigtigt, man som leder går ind 
og siger, hvad man vil stå for, og hvad ens mål er – inspireret 
af kodeks, hvad enten det er Morsøs eller Skoleledernes”. 

”Det er den personlige oversættelse, der er af betydning 
for lederen. På Mors bliver lederne afæsket såvel individuelle 
som grupperefleksioner, som de så skal formulere sig udfra. 
Faren ved ”Kodeks for god skoleledelse” er, hvis ikke tingene 
gribes an ude i kommunerne, men overlades til den enkeltes 
eftertanke. For eftertanke skal også organiseres – og når der 
nu er så travlt, hvornår får lederen så tid til at sætte sig ned 
og reflektere?”.

For Claus Hjortdal har refleksionen over lederrollen og dia
logen med andre ledere ført til en afklaring af, hvad han selv 
står for som leder. Og hvad han ønsker, Øster Jølby Skole 
skal stå for.

”Det handler meget om det syn, vi har på børnene – jeg 
holder meget af den sætning vi har i skolens værdigrundlag: 
At skolen med udgangspunkt i fællesskabet og i erkendelse 
af mangfoldighedens styrke står for gensidig respekt og fri
sind mellem alle, som har med skolen at gøre. Det er det, 
jeg gerne vil stå for: En anerkendende tilgang til børnene og 
til lærerne. Vi er forskellige som mennesker. Og vi skal se på 
de ressourcer og styrker, vi har, frem for at være fejlfindere. 
Det budskab tror jeg, jeg er blevet bedre til at kommunikere 
som leder”. .

Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, skoleleder Claus Hjortdal og chefkonsulent Magne Uldall 
har fra hver sit udgangspunkt deltaget i udviklingen af  lederrollen i Morsø.
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Anerkendende pædagogik og samarbejde

Annonce 165 x 60 mm

www.harbohus.dk

2. årskonference om Værdsættende samtale i pædagogik, undervisning og arbejdsliv
21. november 2007, Aalborg

2 oplæg  Positiv psykologi - positive følelsers betydning for udvikling og udfoldelse
Værdsættende coaching - fokus på styrker og positive forventninger i kollega- og medarbejdercoaching

8 workshops  Lærernes anerkendende samarbejde i skolen /  Værdsættende evaluering i skolen 
/ Positiv udvikling af dagtilbud for børn / Anerkendende værdier på børnehjem  / Når anerkendelse 
rykker det socialpædagogiske arbejde / Arbejdsmiljø og pædagogik i Bostøtten  / Værdsættende 
ledelse af pædagogiske arbejdspladser  /  Fælles anerkendende kultur i skolefritidsordning   

Se program og 
tilmeld dig på 
www.harbohus.dk/aps 
Hør nærmere 
på 98 68 61 11

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 OG      QVIK HVEM ER

       
DU DIG OG DE    ANDRE

- 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                          

Uddannelse af teamkoordinatorer

Ved chefkonsulent cand. psych. Sten Clod Poulsen. Omfattende                                            
6 endagskurser, som afholdes parallelt i Randers hhv. Roskilde

Info: www.metaconsult.dk

Skoleledernyt 
Alle medlemmer af SFR har mulighed for løbende at  
modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.
                     
Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af skolepolitiske 
temaer og problemstillinger fra den aktuelle skoledebat samt 
generel faglig og fagpolitisk information.
 
For at få ”Skoleledernyt” skal du blot tilmelde dig øverst 
til højre på hjemmesiden!
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Alle skoleledere, børne & kulturchefer og forvaltningsansatte 
har mulighed for at deltage i Skoleledernes Årsmøde, der i år 
finder sted på Odense Congress Center i dagene torsdag den 
4. oktober og fredag den 5. oktober 

Undervisningsminister Bertel Haarder vil være hovedtaler, 
ligesom der traditionen tro er en række spændende indlæg, 
musiske og underholdende indslag. Alle skulle have modta
get et program og invitation – ellers henvend dig til SFR eller 
hent programmet på hjemmesiden

Tillige er der en 1100 m2 stor udstilling, hvor de mange fir
maer med produkter, der henvender sig til skoleområdet, har 
en stand. Så der er rig lejlighed til at se og prøve det nyeste 
nye inden for indretning, materialer mv. til folkeskolen – og få 
en vareprøve med hjem…

På vores egen stand kan du møde sekretariatet, konsulen
ter og politikere. Kom forbi og få aktuel information samt en 
hyggelig snak og husk endelig at få din gratis gave ved ind
gangen! I år er det noget kubistisk noget…

Årsmødet danner også ramme om 100 års jubilæet for, at 
den første skolelederforening så dagens lys i 1907. 

På baggrund heraf – samt at skolelederne bliver samlet i 
en ny, fælles forening og ikke at forglemme, at ca. 100 ny
fusionerede kommunale skolevæsener er ved at finde hinan
den efter strukturreformen – ventes der i år en usædvanlig 
stor deltagelse på årsmødet.

Årsmødeudstilling 2007
Gå endelig ikke glip af den rekordstore udstilling på årsmødet i Odense 

Af Michael Diepeveen • Fotos Anne Mette Welling

Holder du øje med
det sidste nye? 
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Standoversigt 

1 DICA   
2 Dansk Data Display   
3 Kombi Skilte   
4 Dafolo   
5 Højer Møbler   
6 SIS as (MH/Svejbæk)   
6 SISAkademi   
7 AV Form   
8 Lektieplan   
9 PolyVision   
10 Norlight AV  Solutions   
11 HÅG as   
12 Danmarks Skolelederforening  
13 OJ Skolemøbler  
14 Nova Nordic
15 Dansk Hustelefon Selskab

16 Kalenderforlaget GTE
17 Dansk Psykologisk Forlag
18 Pædagogisk Vikarbureau
19 Waterlogic Danmark
20 Linå Totalinventar
21 ELFI
22  CVU University College Nordjylland
23 Krabbe Skiltesystemer
24 Kroghs Forlag
25 Tofte Kontorcenter
26 Tabulex
27 DK Foto
28 Borks Patenttavler
29 abcSkolefoto
30 Sapa Kontorcenter  
30 Team Røsfeld   
30 Tofte Kontorcenter  
30 Thorsø   

30 CJC Gruppen   
30 VS Danmark   
31 Tress   
32 Tango Consult   
33 Uridan   
34 Thorsø   
35 Nordisk Skoletavle Fabrik  
36  Staten/Kommunernes Indkøbs Service
37 Sønderjysk Skolefoto   
38 Sapa Kontorcenter   
39 Exakt   
40 RABO
41 S. Frederiksen
42 Playtop Scandinavia
43 Odense Skolefoto
45 Sonesson Indretning
46 Virklund Sport
47 FMJ AV Indretning & Teknik
48 Skandinavisk Skoleinventar
49 Jydsk Skolefoto
50 AVC
51 ST Skoleinventar
52 Calamus Danmark
53 Edukon
54 KMD
55 Securitymark Int.
56 E@sy photo   
57 Lærerstandens Brandforsikring  
58 Martin Guld Fotografi   
59 DBC  Biblioteksmedier   
60 DBC  Filmstriben   
61 Kinnarps   
62 Asport   
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Brobygning i Europa 
Ønsker man større udsyn, leder man efter inspiration, eller ønsker man  
blot at blive klogere, så drag ud i verden...

Af Michael Diepeveen • Foto MDI

Hvor EUsamarbejdet – indtil videre da – ikke har ført til en 
harmonisering af medlemslandenes uddannelsessystemer, er 
der selvfølgelig mange parallelle udfordringer og problemstil
linger indbyrdes i landene.

I EUregi er der derfor søsat en række aktiviteter, der har  
til formål at fremme informations og erfaringsudveksling for 
praktikere, men også uddannelseseksperter og beslutnings
tagere inden for områderne grundskole, gymnasium, almen 
voksenuddannelse og erhvervsuddannelserne.

Der er tale om gensidige studiebesøg, tværnationale sam
arbejdsprojekter om fælles faglige eller pædagogiske udfor
dringer, og der er også programmer direkte målrettet skole
ledere i folkeskolen!

Aktiviteter for ledere
CIRIUS (se boxen) står for at rekruttere danske ansøgere til 
besøg i udlandet og er på samme måde koordinator for de 
studiebesøg, som foregår i Danmark og arrangeres i samar

bejde med kommuner, CVU’er og CFU’er, uddannelsesinsti
tutioner og organisationer. 

Arion, som blev iværksat i 1975, og Cedefop, som så da
gens lys i 1985, er eksempler på studiebesøgsprogrammer for 
skoleledere, institutionsledere, undervisnings og fagkonsu
lenter, beslutningstagere i skoleforvaltninger, administrativt 
personale seminarielærere. De to programmer er i dag sam
let til én aktivitet under EUprogrammet for Livslang Læring.

Dette forår bød eksempelvis på et Arionvisit, der under 
overskriften ”Building Bridges in Europe” foregik i Bulgarien 
for skoleledere og andre ledende repræsentanter for en ræk  
ke europæiske landes skoler, forvaltninger og interesseorga
nisationer. 

Ud over at få kendskab til skolesystemet i værtslandet, 
hvor der var arrangeret besøg i børnehave, på folkeskole, 
landbrugsskole, gymnasium og universitet, var formålet med 
turen at udveksle information og erfaringer fra deltagerlande
nes skolesystemer samt drøfte, aktuelle udfordringer på om

14 europæiske ”uddannelses-
eksperters” besøg får avis- 
omtale i et lokalt medie…

Internationalisering, globalisering, 
interkulturel forståelse, integration… 
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Hvad er CIRIUS?
CIRIUS, der er Undervisningsministeriets styrelse for in
ternationalisering af uddannelser og læringsmiljøer, blev 
etableret som en styrelse den 1. januar 2005. 

CIRIUS er et nationalt videncenter, der indsamler, be
arbejder og formidler information om skole og uddannel
sesforhold i et internationalt perspektiv. CIRIUS’ opgave 
består desuden i at fremme mobilitet og globalt uddan
nelsessamarbejde samt fremme anerkendelse af uden
landske uddannelses og erhvervskvalifikationer.

Endelig rådgiver og understøtter CIRIUS borgere, insti
tutioner, organisationer og virksomheder, der ønsker at 
arbejde med internationalisering af uddannelser.

I CIRIUS arbejder man ud fra en målsætning om, at in
ternationalisering bør være et grundlæggende element i 
uddannelsessystemet, i institutionernes faglige, pædago
giske og økonomiske prioriteringer samt i borgernes valg 
af uddannelse og læringsforløb.

En del af CIRIUS’ arbejde består i at administrere EU
programmer, der skal fremme mobiliteten blandt under
visere, studerende og unge. CIRIUS administrerer des
uden andre programmer under bl.a. Nordisk Ministerråd 
samt tilsvarende nationale og bilaterale aftaler.

Senest er CIRIUS blevet sat i spidsen for at udarbejde 
en strategi for branding og markedsføring af Danmark 
som uddannelsesland. 

rådet. Der var desuden mulighed for at få indsigt i skole
ledernes arbejdsvilkår og opgaver samt i fagforenings for  
 holdene for de ansatte i undervisningssektoren. 

Værtsskolen var Skt. Kliment Skolen i Blagoevedgrad (se 
artiklen s. 26 ff.), der selv tidligere har deltaget i skoleudvik
lingsprojekter under den såkaldte Comeniusordning1 med 
bl.a. skoler fra Italien, Østrig, Slovenien, England, Holland og 
Præstegårdsskolen i Esbjerg.

Målet med det program, der retter sig mod skolen som 
helhed, herunder skolelederne, er at udveksle erfaringer,  
arbejdsmetoder, nyudvikling inden for pædagogik og under
visning samt – ikke mindst for eleverne, der besøger hinan
den – at opleve det løft, der sker ved et kulturmøde. 

At rejse er at leve
Studiebesøg varer typisk mellem tre og fem dage, og en 
grup pe består normalt af 1014 personer sammensat af delta
gere fra forskellige europæiske lande. 

Ansøgere, der godkendes til deltagelse i programmet, får 
tildelt et stipendium på mellem 1.000 og 1.350 Euro til rejse 
og ophold. Der er snart ansøgningsfrist til de kommende ak
tiviteter og studietilbud – gå ind på ciriusonline.dk/studiebe
soeg og læs nærmere..
Note
1.   Målrettet grundskoler og ungdomsuddannelser mhp. at eta

blere skolepartnerskaber, efteruddannelse, lærerudvikling mv. 
Se http://www.ciriusonline.dk/Comenius.

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

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

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

 GRØNSAGER FRUGT VAND BEVÆGELSE LEG   HOLDNINGER HANDLEKRAFT ANSVAR SELVTILLID LIVSGLÆDE 
FRIHED VENSKAB ROLLEMODELLER  VALG  KLASSEVÆRELSET  LUFT  LYS  
   

SUNDHED PÅ SPIL

SPIL KORT MED FORÆLDRENE OG FÅ FLERE SUNDE ELEVER
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Unionens nye østgrænse
De bulgarske skoleledere står over for velkendte udfordringer 
med bl.a. krav om dokumentation og en ikke for god økonomi. 
Men målestoksforholdet er et andet…

Af Michael Diepeveen • Foto MDI

Lærerne i Bulgarien tjener i snit 25.000 kr. om året, mens 
skoleleder Katerina Marcheva runder de 35.000 kr. Årsbud
gettet for hendes 1000 elever og 58 ansatte store skole ligger 
inklusive løn, drift og det hele på ca. 2 mio. kr. Ikke ligefrem 
overvældende.

Det er dog ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Alt 
er nyt og flot på Skt. Kliment Ohridski folkeskolen i Blagoev
grad, 100 km sydvest for hovedstaden Sofia. Der mangler til
syneladende ikke bøger eller materialer mv., og der er ad
gang til computere og kopiering. Elever og lærere er i cow  
boybukser og tshirts, der er skateboards, mobiltelefoner og 
sms’er i omløb…

Det ligner altså det, man kender. På flere planer. Foran
dringens vinde i form af krav om dokumentation, rapporte
ring, et centraliseret testsystem mv. er blæst ind over det 
nye EUland – uden at der er fulgt penge med til opgaveløs
ningen, som Katerina Marcheva tilføjer, samtidig med at hun 
sukker lidt over tidens ungdom.

”Eleverne udviser ikke samme respekt og flid som før. De 
læser ikke de lektier, de skal, men ser TV og spiller compu
ter. Vi oplever et værditab og prøver at rette tingene op med 
nye pædagogiske metoder, men ikke altid med den ønskede 
effekt”, siger hun med et smil.  

Globaliseringens smeltedigel
Bulgarerne er med rette stolte af deres land. Der er flotte 
bjerge og smukke dale med vinmarker, varme somre og en 
strandfyldt sortehavskyst, et slavisk sprog, der kan spores 
langt tilbage samt et eget, noget ulæseligt alfabet og egne 
kunstneriske traditioner. 

Efter først 500 års tyrkisk besættelse og siden 50 års sov
jetkommunisme, dyrker man det nationale fællesskab. Den 
sydvestlige region, vi besøger som led i et Arionprojekt1, 
blev først løsrevet fra det ottomanske imperium i 1912. 

”Efter de mange års fremmed dominans nyder vi glæden 
ved at være frie og dyrke vores egen kultur”, fortæller Kate
rina Marcheva, der har været skoleleder på Skt. Kliment,  
siden skolen blev etableret i 1992 efter systemskiftet. Hun er 
selv vokset op under den kommunistiske æra, hvor meget 
var forbudt – og savner ikke den tid.

Men ved overgangen til liberalismen faldt næsten alle 
strukturer fra hinanden med et sådant brag, at de 15 år efter 
stadig ikke er retableret. Og selv om Bulgarien i dag oplever 
en økonomisk vækst på 67% årligt, ser man hestetrukne 
vogne og bygninger i dårlig stand. De andre institutioner, vi 
besøger – bl.a. børnehave, teknisk skole og gymnasium – ef
terlader heller ikke samme pæne indtryk som Skt. Kliment. 

Hvem mon der bor her?                                      Katerina Marcheva ved skrivebordet…                Skt. Kliment, skolens skytshelgen…
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»

Unionens nye østgrænse
De bulgarske skoleledere står over for velkendte udfordringer 
med bl.a. krav om dokumentation og en ikke for god økonomi. 
Men målestoksforholdet er et andet…

Af Michael Diepeveen • Foto MDI

Rammerne er nedslidte, men er dog acceptable, og frem for 
alt er mentaliteten moderne og optimistisk. 

Den nationale kultur, bl.a. udtrykt i musik, sang og dans i 
bedste Balkanstil, indgår i undervisningen – mere end vi er 
vant til det. På den anden side sætter tv med 3040 kanaler 
og vestlig påvirkning i form af film, litteratur, mode, reklamer 
mv. den bulgarske folkesjæl under fornyet pres. Og overalt 
hænger EUflaget ved siden af det bulgarske flag.

Blikket er vendt mod de nye venner i EU, engelsk fortræn
ger russisk. Og alligevel slår man ikke hånden af moder Rus
land, som man har samhandel og føler kulturelt fællesskab 
med, og hvis hær har smidt tyrkerne og senere tyskerne ud. 
Så det er bådeog. Der er ikke mange portrætter af Marx og 
Lenin tilbage, og alligevel ser man over alt i institutionerne, i 
gulvtæpper, stolebetræk, duge mv. farven: Rød!

Med 1½ mio. muslimer (tørklæder er forbudt i de offentlige 
skoler) og mindst ½ mio. (svært integrerbare) romaer, en 
skæv indkomstfordeling og problemer med organiseret krimi
nalitet og korruption er der tillige en række spændinger ind
bygget i det bulgarske samfund. 

Gode til at organisere
Skt. Kliment skolen tilbyder ekstra timer i bl.a. engelsk, 

fransk, tysk og spansk. Hvor de bulgarske elever normalt 
starter med engelsk i 2. kl. med 3 t/ugtl., har de her på sko
len 5 t/ugtl., fra 1. kl. Og man kan da også konstatere, at  
eleverne er dygtige til sprog.

2728 elever er de i en 4. kl., piger og drenge blandet.  
Temaet i dag er: EUlandene. Og med sang, musik, masker, 
dans – individuelt og fælles – fremføres remser og vers. En 
smule papegøjeagtigt virker det, men også overbevisende i 
betydningen velorganiseret, og så synes børnene glade for at 
udfolde sig. Der er også højtlæsning, spørgsmål til hele klas
sen og nogle må op til tavlen…

Man går ud fra et fagligt curriculum, som fastsættes cen
tralt, og som består af en obligatorisk del, en delvist valgfri 
del og en frivillig, supplerende del. Hvad den sidste del an
går, satser skolen altså på sprog, mens andre skoler tilbyder 
ekstra lektioner i fx musik, billedkunst eller sport – og selv 
må finde ud af at finansiere aktiviteterne. 

Den obligatoriske og delvist valgfrie del har betydning for 
fremtiden. Der er 9 års skolepligt for alle – med stopprøver, 
der er nåleøje for adgangen til særlige linier i secondary 
school, og for om man kan optages på gymnasiet. Elevens 
fremtid afgøres i visse tilfælde allerede i 5. eller 7. kl., da 
gymnasierne ikke sjældent har deres egen underskole.

Skt. Kliment Langue School nu med graffiti…                       ...samt drenge…                                                 ...og piger såmænd.
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Man er bekendt med differentieret undervisning, med læ
ringsstile, portfolio og teamsamarbejde, men Katerina Mar
cheva siger selv, at det er den gode gamle 1 lærer, 1 time, 1 
klasse etc. model, man bruger – i perioder afbrudt af projekt
arbejde samt tværgående elev og lærersamarbejde.

Bulgarske lærere holder sig strikt til de centralt udstukne 
faglige mål og indholdsbeskrivelser. Hver lærer skal føre pro
tokol over alle lektioner: Tid, sted, fremmøde og indhold  
noteres ned i stikord sammen med oplysninger om opfølg
ning på problemer, forældrekontakt, karakterer mv.

”Vi satser på kontakten til forældrene og at orientere dem 
om deres børns fravær, standpunkt mv. Problemet er blot, at 
forældrene ikke er der. Mange arbejder i andre regioner eller i 
udlandet og overlader børnene til slægtninge, bedsteforældre 
eller storesøstre. Det giver desværre en del dårligt funge
rende elever, som vi må søge at rette op på”, fortæller Kate
rina Marcheva.

Karakterskalaen går fra 0 og til 6, med mulighed for at give 
halve karakterer, og hvor 0 kun sjældent bliver givet. Skolens 
leder tjekker løbende den megen registrering og skriver un
der. Er tingene ikke i orden, kan det få konsekvenser. Helt 
kontant kan lærerne blive trukket i løn.

Økonomi og kreativitet
Bulgarien har ca. 8 mio. indbyggere, hvoraf 1,1 mio. børn og 
unge er i den skolepligtige alder. Der er ca. 2700 folkeskoler 
og 300 private grundskoler2. Børnetallet er gået meget ned i 
en periode, men nu begyndt at stige igen.

Læreruddannelsen er 4 år på universitetsniveau. Her spe
cialiserer man sig i de fag, man vil undervise i og supplerer 
med eksaminer i pædagogik og psykologi. Der er kun 3 
mdrs. praktik sammenlagt. Til efteruddannelse afsættes 150 
kr. pr. lærer/år, så gennemsnitligt én lærer kommer af sted 
årligt på et større kursus. Skolerne og de lokale skolemyndig
heder arrangerer dog selv kurser.

Der er lærermangel. Den lave løn modsvares til dels af et 
lavt prisniveau, men alt i alt rækker lønnen ikke. Flere lærere 
har derfor privatundervisning o.lign. ved siden af eller job i 
den 2½ måned lange sommerferie. Herudover er der en  
decideret flugt fra lærerfaget over i andre erhverv, hvor man 
let tjener det dobbelte. 

De ni års obligatoriske skolegang er gratis for eleverne, 
men det er ikke muligt at få skolens drift til at løbe rundt 
alene med offentlig finansiering, der allokeres fra staten på 
basis af et beløb pr. elev. At skaffe supplerende midler er 

Den bulgarske 
skolelederforening

Formanden for de bulgarske skoleledere 
hedder Samuel Scheinin. Han står på 6. 
år i spidsen for den 17 personer store be
styrelse i foreningen, hvor der er valg til 
formandsposten hver fjerde år.

Foreningen har 3.000 medlemmer ud 
af måske 5.000 mulige. Medlemmerne 
er skoleledere, vicere og overlærere fra 
overbygningsskoler. Der er tale om en 
lederfraktion med relation til den bulgar
ske lærerforening (der er ca. 70.000 fol
keskolelærere i landet), men med selv
stændig udtale og aftaleret. 

Hovedudfordringen er institutionernes 
ofte ringe standard, mangel på materia
ler og udstyr. Samtidig er lønningerne 
for dårlige. Foreningen deltager derfor i 
ministerielt og lokalt samarbejde med 
myndigheder om skoleforhold, høring 
ved nye love, opbakning til skoleledere i 
konflikter med lærere, forvaltning og 
forældre samt deltagelse i centrale løn
forhandlinger.

Skolelederforeningen udarbejder vej

ledninger til implementering af nye til
tag, tilbyder kurser i ledelse mv. og én 
gang om året afholdes en national kon
ference for alle skoleledere. Ja, det min
der om det danske system. Forskellen 
er fx blot, at Scheinin ikke får noget for 
sit arbejde; det er frivilligt, og kun rejse
omkostninger dækkes.

Medlemskab af foreningen koster ca. 
100 kr. årligt., så foreningen svømmer 
ikke i penge. Alligevel er Scheinin en 
travl mand med mange møder og rejse
dage, der hjemme på sin skole heldigvis 
har nogle medledere, der kan holde 
skansen. 

Ud over læreruddannelsen, er der in
gen formelle krav til uddannelse for at 
blive skoleleder. Der er planer om at 
gøre et lederkursus (over 23 dage) obli
gatorisk, og flere har som fx skolelede
ren på Skt. Kliment taget en Master i 
Education Management el. lign. på uni
versitetet, som hun i øvrigt selv har be
talt. Det er dog muligt at få skolarships.

Som ny skoleleder ansættes man på 
prøve i tre år. Ansættelseskomiteen be
står af repræsentanter for den lokale 
skoleforvaltning, fra overlærerne og  

lærergruppen samt som noget nyt i vo
res verden: En lokal repræsentant for 
skolelederforeningen.

De bulgarske skoleledere får mere en
tydigt delegeret ansvaret for skolens vir
ke, end vi er vant til. Det indbefatter ret 
til at træffe alle prioriteringer om indret
ning, arbejdsgangen og til ansætte – og 
fyre medarbejdere, selv om de tit bliver 
ansat igen, efter at medarbejderforenin
gerne har hevet skolen i arbejdsretten, 
som Scheinin fortæller.

Scheinin kalder sig selv ”ambassadør” 
for skolelederne i Bulgarien.
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derfor en vigtig opgave for en skoleleder, ja det er endda be
skrevet i de centrale retningslinier for lederens opgave… 

”Vi søger fondsmidler og donationer fra firmaer om alt fra 
pengebeløb til materialer, varer og tjenesteydelser. Fx består 
skolens engelsksprogede bibliotek af bøger, vi har fået – og vi 
fik for nylig nogle nye stole fra en lokal virksomhed. Jeg træk
ker på de kontakter, jeg kan”, siger Katerina Marcheva, der 
ikke lægger skjul på, at EUmidlerne til dette Arionprojekt 
også indgår i porteføljen. 

En rationel udnyttelse af faciliteterne er en anden måde  
at øge ”omsætningen”. Således bliver skolens lokaler brugt 
flere gange, idet der er toholdsskift, hvor ét hold elever mø
der 7.3012.00, et andet 12.3017.00. Ledig kapacitet lejes også 
ud til andre formål.

De første tre skoleår betaler staten elevernes bøger og 
materialer, derefter må familierne selv betale. Der er støtte
ordninger, der dog kun dækker lidt af behovet. Der er gratis 
skolemad de første fem år – og det er jo et bedre tilbud, end 
vi kender det herhjemme, men dog ikke så godt som i Sve
rige og Finland, hvor alle skolebørn i grundskolen får gratis 
skolemad.

Selv om ikke alle bulgarske forældre er engagerede i deres 

børns skolegang, findes der en aktiv forældreorganisation. De 
stiller transport til rådighed ved ekskursioner, og skolebetjen
ten, der holder øje med ubudne gæster og vikarierer som 
gårdvagt, er skaffet via forældrenetværket. Og så havde 
nogle forældre fx sørget for frokost til os besøgende en af  
dagene… 

Det kunne vi måske lære lidt af. For selv om vi relativt set 
ikke kan klage, kan man jo altid bruge flere penge eller til
skud af anden art. Og i Bulgarien er kreativiteten stor med 
hensyn til supplerende finansiering af skolerne – man lader 
sig ikke bremse af smålige restriktioner. .
Noter
1.  Om Arion & Building Brigdes in Europe, se http://www.cirius

online.dk/Default.aspx?ID=4.
2.  Det bulgarske skolevæsen: http://www.eurydice.org/portal/

page/portal/Eurydice/ByCountryResults?countryCode=BG.

Som alle andre steder: Klokken har ringet ud!

Stort set alt føres til protokols!

Toholdsskift med rullende skema…            

En tiltrængt pause for lærerne… 
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Er udearealerne 

dømt ude?
Hvordan er relationerne mellem skoler og institutioners fysiske  
rammer på den ene side og lærings- og trivselsforhold på den anden?

Af Klavs B. Thomsen • Ill. GBL

Synspunkt

I de danske kommuner bruger man i øjeblikket mange mio. 
kr. på at renovere og bygge nye skoler. I dette spil bør det 
være magtpåliggende også at pege på, hvor stor betydning 
udearealerne har. Der foreligger viden og dokumentation 
herom. Hvorfor så ikke prioritere udearealerne højere?

Erfaringsvis går bestræbelserne ofte på at løse bygnings 
og lokalemæssige forhold, hvilket som regel sker på bekost
ning af mere helhedsorienterede overvejelser om relationer 
mellem det samlede skoleanlægs forskellige dele og det om
givende bykvarter. En sådan holistisk tankegang vil udgøre et 
flot forsøg på at styrke og optimere udnyttelsen af skolens 
samlede rumspektrum.  

Udvikling af færdigheder 
Skolernes udearealer – eller skolegården, som den klassiske 
fremstilling af skolemiljøet benævner denne del af skolen – 
har altid været det fysiske, men også tidsmæssige rum, hvor 
skolebørnene udspiller det sociale rollespil, som barndom
mens tid præges af. 

Legealliancer bliver dannet, de udfordres, opsplittes og re
struktureres eller gendannes på ny. Sådanne scener har sko
legården altid budt på, og det skal der ikke ændres på. Det 
er i dette kollektive skolerum, at de forskellige alderstrin mø
des, inspirerer og udfordrer hinanden, hvilket er en naturlig 
del af det enkelte barns udviklingsforløb. Som ramme om 
skolebørnenes egeninitierede aktiviteter er skolegården såle
des et vigtigt laboratorium for børns udvikling af og kendskab 
til egne sociale færdigheder. Men i sådant et laboratorium  
risikerer man også negative sociale situationer som mobning, 
hvilket retmæssigt har stor bevågenhed i den aktuelle debat 
inden for skoleverdenen.

Lige som det i den sammenhæng er nødvendigt at fore
tage konfrontationshæmmende og udviklingsunderstøttende 
foranstaltninger i form af de voksnes aktive tilstedeværelse i 
skolegården, kan det også have en gunstig effekt at foretage 
en velovervejet disponering af skolegårdens mange faciliteter 
og forskellige opholdsrum. 

Der eksisterer her en række virkemidler til at reducere de 
negative konfliktsituationer, hvilket fx handler om, at lege
redskaber og aktivitetslandskaber bør have flere adgange for 

at undgå ’kødannelse’; at boldbaner ikke placeres lige ved 
udskolingsbørnenes oplagte opholdssted (omvendt kan bold
spillet være en attraktiv aktivitet at se på, mens teenage
snakken går), endsige det oplagte legeområde for de børn, 
der ønsker at lege under nogle mere uforstyrrede rammer. 

Det handler således om at sikre passende rum for forskel
lige aldersgrupper og personligheder (interesser og tempera
ment), men desuden bør det tilgodeses, at der eksisterer 
muligheder for, at de forskellige aldersgrupper dels kan op
søge hinanden, dels kan opholde sig isoleret fra hinanden. 

Som nævnt stilles der varierende krav og forventninger  
til udearealernes indretning, hvilket dels sker på tværs af  
alderstrin og dels på tværs af personlighedsspektret. Her 
handler det om, at udearealerne i indretning og inventar skal 
tilbyde så mangfoldige udfoldelsesmuligheder, at børnene in
spireres til at røre sig. Et stærkt argument i den sammen
hæng er de efterhånden ganske mange undersøgelser, der 
påviser en klar sammenhæng mellem børns motoriske udvik
ling og deres indlæringsevne. Udfoldelserne på skolernes 
udearealer har således en klar gunstig indvirkning på evnen 
til fordybelse i undervisningslokalerne.

En generel indsats for et skolemiljø, der fremmer krops
aktiviteter i skoledagens pauser, finder endvidere sin beretti
gelse i det danske samfunds stigende problem med over
vægtige børn. En problemstilling, der er livsstilsbetinget, og i 
den forstand handler om børnenes generelle adfærd, hvad 
angår mad og drikke, egentransport samt fritidsbeskæfti
gelse. Men dermed også et indsatsområde, som nødvendig
vis må understøttes i skoledagen på alle tænkelige måder.   

Udearealer som undervisningsrum
Der er således mange gode grunde til en mere helhedsorien
teret opfattelse af det samlede skoleanlæg – lokaler, bygnin
ger og uderum – hvor der foretages en vurdering af det totale 
areal udenom bygningerne – legearealer, sportsarealer, ude
undervisningsområder mv. – som scener for de forskellige 
samspil der udfolder sig i skolebørns univers. 

Med folkeskoleloven i 1993 fastslås det som et klart politisk 
ønske, at skolernes udearealer skal indgå i undervisningen i 
langt højere grad. Her mere end 10 år efter – og et stort 
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natio nalt eksperiment med skolebyggeri senere (Rum Form 
Funktion) – afspejles dette ønske stadig i ringe grad i de dan
ske skolers udearealer.

Flere gange – bl.a. af Statens Byggeforskningsinstitut – er 
det blevet påpeget, at der på de danske skoler kunne gøres 
en god del mere for at udnytte udearealernes undervisnings
potentiale. Det handler om at skabe afveksling i de rammer, 
som undervisningen udspilles under, og et af målene er at 
engagere nogle af de børn, der har svært ved at fordybe sig 
og nå et vist koncentrationsstadie i det traditionelle klasse
værelse. 

Målet er således både at få flere børn engageret i under
visningen, men også at opnå flere situationer i løbet af skole
dagen, hvor børnene lærer og erfarer via egne aktiviteter. 
Her eksisterer således et sandt slaraffenland af muligheder, 
hvad angår fagene idræt, biologi, natur og teknik samt sløjd, 
men også hjemkundskab kan få glæde af skolens udearealer 
i forhold til selv at forestå grønsager og krydderurter til mad
lavningen. 

I princippet kan alle fag drage nytte af udearealerne ved at 
gennemføre dele af undervisningsforløb her. Men det er på 
sin plads at nævne vigtigheden af at inddrage slutbrugerne 
af det samlede skoleanlæg, når der forestår en renovering el
ler nyanlæg af en skole. Der er ingen tvivl om, at resultatet 
bliver bedre og favner skoledagen på en mere hel måde, så
fremt skolepersonale – gerne suppleret med skolebørnene – 
har gjort et forarbejde med at definere ønsker og behov, der 
gerne ses omsat i det rumlige design.

Skolens rolle i lokalsamfundet
Når vi nu er i gang med skoleanlæggets funktionaliteter, er 
det passende at fortsætte med at overveje skolen og dens 
rolle i forhold til nærmiljøet og det lokalsamfund, den er lo
kaliseret i. 

Hvad enten der er tale om landsbyskoler eller byskoler, er 
den lokale skole en vigtig offentlig bygning, som man kender 
godt, fordi man har børn i skolen, selv har gået der, eller 
fordi man anvender de sportsfaciliteter, som skolen deler 
med den lokale idrætsforening, eller man bare kender over
fladisk, fordi det er her man stemmer ved valg…

I alle tilfælde er skolens funktion ofte ikke begrænset til  
et undervisningssted, men fungerer også som ramme om  
diverse kulturelle arrangementer, hvormed den opfylder en 
funktion både i skoletiden og uden for skoletiden. 

GBL er i øjeblikket involveret i et skoleprojekt, der optimerer 
skolens rolle som lokalt kulturcenter i lokalsamfundet. I Lis
bjerg ved Århus er man ved at opføre en ny skole, der skal 
rumme både skole, bibliotek og sognegård, samtidig med at 
den også skal fungere som foreningshus, hvor kantine, sports  
hal og udstillingsareal stilles til rådighed for sports og fritids
foreninger. Skolen er således tænkt stærkt integreret i lokal  
samfundet, hvilket også afspejles i den rumlige udformning 
ved en særdeles åben struktur. 

Særligt for udearealerne defineres skolen på den sydlige og 
vestlige side – skolens urbane ansigt – ved niveauspring og 
variation i belægningen, mens den på den nordlige og østlige 
side grænser op til et grønt landskab. Skolen er altså ikke på 
traditionel vis afskærmet og indhegnet, hvilket selvsagt rej
ser nogle anderledes udfordringer i forhold til fx at etablere 
et aktivitetsområde med den nødvendige beskyttelse..

I Lisbjerg ved Århus bygger man en 
skole, der er stærkt integreret i bydelen 
med flydende overgange mellem  
skolens udearealer og nærområder. 

Klavs B. Thomsen er sociolog og ansat hos landskabsarkitek- 
terne GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, der kan  
kontaktes på tlf. 7631 1415 og kt@gbl.dk. Se også www.gbl.dk. 
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Debat

Til lykke 
til skolelederne
Vores styrkede position i Skolelederne, er nu en realitet.  
Lykkeligvis! Og jeg vil derfor gerne sige til lykke til alle Dan
marks skoleledere! Til lykke med at vi nu står samlet og  
væsentligt stærkere!

Vi står herudover i en enestående situation. Der er mere 
end nogensinde fokus på styrket skoleledelse, og lederne  
er stærkere og mere selvstændigt organiserede end nogen
sinde. En situation, som vi i foreningen Skolelederne må  
udnytte optimalt.

Vi skal have forbedret både løn og arbejdsforholdene.  
Vi skal have hævet skolernes og ledernes prestige og status. 
Det skal være lønmæssigt attraktivt at være skoleleder,  
og der skal være mere ledelseskraft i skolen.

I det hele taget trænger en ledelsesreform sig på!

Stiller op som formand
Jeg føler mig stærkt medansvarlig for processen og resultatet 
af samlingsbestræbelserne mellem de to lederforeninger.

Derfor er jeg helt indstillet på at medvirke til at gennem
føre de store ambitioner, vi har – med den nye forening. 

Derfor er jeg kandidat til formandsposten i Skolelederne, 
når den afholder sit første repræsentantskabsmøde den 29. 
november 2007.

Vore egne ambitioner som ledere og kravene og forvent
ningerne til vores arbejde er store og til tider både uoverskue
lige og uoverkommelige. Men det er jo de ambitioner, krav 
og forventninger, der gør det udfordrende, spændende og 
sjovt at være leder. Det er bl.a. heri vi får energien til utræt
teligt at arbejde for en bedre skole, for bedre resultater for 
børnene og for den bedste arbejdsplads for medarbejderne.

Synlig ledelse, pædagogisk ledelse tæt på den daglige 
praksis, coaching, sparring og vejledning af den enkelte med
arbejder, teamledelse med klar retning og plads til den en
kelte, økonomistyring med optimal resurseudnyttelse og 
sorte tal på bundlinien, distrikts og områdeledelse, inddra
gelse af forældre og det omgivende samfund, resultatorien
teret og testbaseret offentlighed om skolens virksomhed 
samt kombination af rummelighed og styrket faglighed…

Det er bare nogle af de udfordringer, vi står midt i!

Mere ledelseskraft i skolen
Skal vi for alvor have den danske skole op i toppen af ver
densklassen, skal der mere ledelseskraft til. Der skal i ledel
sen være kraft, kompetence og tid til den pædagogiske  
ledelse. 

Vi skal tættere på den daglige praksis – tæt på de enkelte 
team og medarbejdere – når kvalitetsreformer skal gennem
føres med synlige resultater. Vi skal ikke overtage den pæda
gogiske virksomhed, men vi skal lede den. Sikre, at de for
nødne beslutninger træffes, og at de er så klare og tæt på 
praksis, at det kan ses, at de gennemføres helt ud i sidste 
led.

Det er f.eks. ikke nok at beslutte en anderledes skolestart 
og bestille kurser til medarbejderne. Der skal ledelsesmæs
sigt engagement og deltagelse til både i opstarten og i gen
nemførelsesfasen. Medarbejdernes engagement og profes
sionalisme er naturligvis den væsentligste drivkraft, men der 
skal stimuleres, coaches og omorganiseres i processen for at 
projektet blive succesfuldt. 

Som jeg ser og hører det, er det denne tætte pædagogiske 
ledelse, der efterspørges, og som opleves som det svageste 
led i vores ledelsesudøvelse. For ofte er vi nødt til at give slip 
alt for tidligt i forhold til afdelingens, teamets eller den en
kelte medarbejders arbejde. Det er frustrerende for medar
bejderne, det giver vigende engagement og usikkerhed om 
projektets holdbarhed, og det giver en oplevelse af ledelses
fravær, ja måske endda ligegyldighed.

Det er ikke godt nok, det skal vi have lavet om på!

Ledelsesreform trænger sig på
Den tætte pædagogiske ledelsesopgave er både tids og 
kompetencekrævende. Men vi skal kunne det! Dette er for 
mig hovedbegrundelsen for, at vi skal have betydelig mere  
ledelseskraft i skolen, og at tiden er moden til en egentlig  
ledelsesreform. 

Målet må være hvad der svarer til ca. en lederstilling mere 
pr. skole og diplomuddannelse til alle ledere.

Der skal være mange muligheder for at udmønte denne 
ekstra ledelseskraft. Ledelsesstrukturen på den enkelte skole 
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skal passe til skolens opbygning, størrelse og til de pæda 
gogiske prioriteringer. Chefer, souschefer, afdelingsledere, 
teamledere, fagledere mm. skal kunne fungere sammen i  
et ledelsesteam, som samlet har kompetencen, kraften og 
tiden til med fokus på den pædagogiske ledelse at kunne 
gennemføre alle ledelsesopgaverne topprofessionelt.

Der er behov for yderligere at eksperimentere med ledel
sesstrukturen. Men grundlaget for en ledelsesreform skal 
være behovet for mere ledelseskraft i skolen set i sammen
hæng med et forbedret arbejdsmiljø for skolelederne.

Det skal være attraktivt og sjovere at være skoleleder. 
Lønnen skal svare til ansvaret, og arbejdsvilkårene skal for
bedres betydeligt.

Den nye forening skal kunne sætte dagsordenen i forhold 
til disse temaer. Den skal kunne forhandle gode vilkår igen
nem både centralt og kommunalt. Derfor er organiseringen, 
professionalismen og engagementet i foreningen så vigtigt.

Derfor er der brug for alle lederes opbakning, arbejdskraft 
og engagement! 

Vi må gribe chancen nu
Vi har en unik mulighed efter fusionen. Der er ikke længere 
tvivl om, hvem der repræsenterer skolelederne. Vi skal in      
sistere på medindflydelse i alle skolespørgsmål på alle ni
veauer. Vi skal sikre en stærk organisering i alle kommuner 
og i den centrale forening. Det skal du bidrage til!

Jeg håber meget, at jeg får mulighed for at deltage i arbej
det med disse store udfordringer – og håber dermed også på 
støtte af repræsentantskabet ved valget den 29. november.

 

Med venlig hilsen
Anders Balle

Skoleleder og formandskandidat

Pædagogisk Vikarbureau tilbyder velkvalifi cerede læreruddannede vikarer til 
alle vikaropgaver af større eller mindre timetal, hvor det er vigtigt at sikre en høj 
grad af fl eksibilitet og faglighed i undervisningen. Det gælder også vikariater, der 
kræver særlige kompetencer inden for den prøveforberedende undervisning og 
specialundervisning.

KØBENHAVN ESROMGADE 15 1211  ·   2200 KBH N
TELEFON 70 27 12 18  ·   WEB WWW.PVB.DK  ·   EMAIL PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau formidler både korte og 
længerevarende vikariater inden for skoleområdet.

Vi beskæftiger primært uddannede lærere.

Vi dækker store dele af Sjælland, med særlig stor 
aktivitet i Københavns amt og Frederiksborg amt.

Læreruddannede vikarer



34 • Skoleledelse • september 2007

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

Finsk pædagogik – finsk folkeskole
Frans Ørsted Andersen
Dafolo

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/hjemsamarbejdet
Søren Aksel Sørensen
Skole og Samfund

Professionelt forældresamarbejde
Elsebeth Jensen og Helle Jensen
Akademisk Forlag

Skolens mirakel  
Om uddannelse i et vidensperspektiv
Birthe & Lars Qvortrup
Dafolo
 
Medarbejder eller modarbejder
Religion i moderne arbejdsliv
Red: Joel Haviv
Klim
 
Skolen i en digital omstillings- 
proces – om intranet, videndeling  
og elevplaner
Red: Jan Brauer og Ivar Bak
Kroghs Forlag
 

Magt & oplysning 
Folkeskolen 
1950-2006
Stefan Hermann

Ledelse i en reformtid i velfærds-
statens maskinrum 
8 forskningsbaserede bidrag om  
institutionsledelse 
Red: John Storm Pedersen 
Danmarks Forvaltningshøjskole

Kontrol og tillid 
Ambivalenser i pædagogisk ledelse  
og udvikling 
Klaus Ernst Hansen 
Forlaget PUC

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

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

anmeldereksemplarer

Folkeskoleloven med kommentarer
Lone Basse og Svend Erik Gertz
Kroghs Forlag
280 sider, 298 kr.

9. udgave af 
Folkeskoleloven 
med kommen
tarer er udkom
met. Som sæd
vanlig er det en 
rigtig god op
slagsbog for 
skole og for
valtningsfolk, 
hvor der også 

er blevet plads til at beskrive fast for
tolkningspraksis i Undervisningsmini
steriet – det er en rigtig god hjælp.

Bogen er meget overskuelig opbyg
get med de enkelte lovparagraffer i grå 
felter og herunder nummererede kom
mentarer med henvisninger til bekendt
gørelser og vejledninger. 

Desværre er disse sidstnævnte for
mentlig for omfattende til at kunne 
rummes i bogen, hvilket medfører, at 
Internettet må startes op, for at finde 
disse. Når så computeren er tændt, 
kunne det være en idé, at ”Folkeskole
loven med kommentarer” kunne købes 
i en netudgave, som hele tiden var op

graderet til at omfatte den nyeste ud
gave af folkeskoleloven med kommen
tarer. Det er jo lidt ærgerligt at købe en 
bog, hvis indhold allerede er forældet, 
fordi lovgivningen på området eskale
rer.  

Ellers er ”Folkeskoleloven med kom
mentarer” et meget værdifuldt redskab 
i arbejdet med skolespørgsmål.

Tove Nielsen
Skole- og institutionschef

 Middelfart Kommune

Værdifuldt redskab
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Tilegnelse af boglige fagkundskaber
Sten Clod Poulsen
MetaConsult Forlag 2006
300 sider, 345 kr. 

Denne bog er 
et vigtigt ind
læg i den aktu
elle debat om 
det danske 
skole og ud
dannelsessy
stems styrker 
og svagheder. 
Sten Clod Poul
sen har skrevet 

en veldokumenteret og yderst interes
sant bog om, hvorfor og hvordan det 
kan være, at en del af eleverne i ud
dannelsessystemerne ikke formår at få 
en kompetencegivende ungdomsud
dannelse.

En af årsagerne er den manglende 
viden om, hvordan man lærer og be
tydningen af, at man lagrer det, man 
lærer, i hukommelsen.

Sten Clod Poulsen erklærer sig som 
tilhænger af, at der skal fokuseres 
mere på at få lært ”lørnerne” (en be
vidst lærende person, altså en elev, 
hvis primære aktuelle virksomhed er 
læring) tilegnelse af solide faglige ba
siskundskaber. Dette gøres ved at 
hente hukommelsens betydning (uden
adlæren) ud af skammekrogen, og op
prioritere denne disciplin i skolerne 
sammen med testninger før og efter de 
faglige forløb og ikke mindst repetitio
ner.

Alle disse kasserede metoder, som 
har været synonymer med ”Den sorte 
skole” og ”Tankpasserpædagogik” er 
nødvendige for at sikre et fagligt solidt 
fundament, som de højere niveauers 
viden så senere kan bygges på.

Sten Clod Poulsen mener, at der an
vendes alt for megen (spildt) undervis
ningstid på tværfaglighed og projekt 
arbejde (ansvar for egen læring), som 
ikke er baseret på tilstrækkelig solid 
faglig basisviden. Der er uheldigvis ble
vet anvendt alt for meget tid på forstå
elses og anvendelsesfokusering på be
kostning af hukommelsens basale 
betydning for, at intet er lært, hvis det 
ikke kan huskes. 

Bogens er inddelt i tre hovedtemaer: 
1. Boglige fagkundskaber, 2. Hukom
melse og boglig læring samt 3. Fase
model over tilegnelse af boglige fag
kundskaber. Denne inddeling virker 
logisk og med stor grad af dokumenta
tion ud fra den nyeste faglitteratur om 
læringsteorier og læringskompetencer 
med mange citater og henvisninger.

Især gøres der i bogen meget ud af 
at beskrive, hvor vigtig hukommelsen 
er som betydningsbærer for en sikker 
indlæring. Sten Clod Poulsen opererer 
med tre centrale dele af hukommelsen, 
nemlig korttidshukommelsen, arbejds
hukommelsen, hvor det lærte fasthol
des og bearbejdes for senere at blive 
gemt i langtidshukommelsen, hvor det 
lærte konsolideres ved repetition og 
praktisk brug.

Hvis regeringens målsætninger om, 
at 95% af en ungdomsårgang i 2015 

skal have en kompetencegivende ung
domsuddannelse, skal nås, og hvis vi 
ikke skal producere flere funktionelle 
analfabeter i Danmark, er vi nødt til at 
tage denne bogs tese alvorlig om, at 
anvendelsen af en præcis forståelse af 
boglig læring og boglige læringskom
petencer hos ”lørnerne”, er den afgø
rende forudsætning for, at kundskabs
niveauet i de boglige fag i det danske 
uddannelsessystem løftes.

Det kræver opgradering af undervi
serne med den nyeste viden inden for 
læringsteorierne, og det kræver, at 
disse teorier bliver diskuteret i fagud
valg på skoler og sidst men ikke mindst 
implementeret i den daglige undervis
ning.

Det er måske ikke så uklogt at kræve 
af ”lørnerne”, at de lærer ”den lille tabel” 
udenad eller, at de kan huske Newtons 
love samt, at der foretages før og ef
tertestninger af undervisnings forløb eller 
indlægges repe ti tions forløb alt sammen 
for at lagre det lærte i hukommelsen.

Eneste kritikpunkt af bogen er dens 
svære tilgængelighed for en vigtig del 
af målgruppen: Underviserne. Bogen er 
komprimeret med fagudtryk, et højt lix
tal og har få praktiske eksempler. Bo
gen kræver seriøse læsekompetencer 
og ville vinde ved at blive strammet op 
med flere (fag)didaktiskemetodiske 
overvejelser og eksempler.

Skoleleder
Henning Rasmussen

Xclass 10. klasse-centret
Slagelse

broen 
står for basisfaglig, højniveaufaglig og 
tværfaglig videns- og kompetenceanvendelse 
inden for en række fag 

broens overbygning er smuk og avanceret og hviler på 
en basis af solide fundamenter og forbinder adskilte 
områder

Tilegnelse af 
boglige fagkundskaber

Sten Clod Poulsen

MetaConsult Forlag

Tilegn
else af boglige fagkun

dskaber
Sten

 Clod Poulsen

Boglige fag forstås i denne bog som forsknings-
funderede undervisningsfag i skoler, 
uddannelsesinstitutioner og kursuscentre. 

Bogen handler om læring af boglige fagkund-
skaber. Det er den lærende person - eleven, 
kursisten hhv. den studerende - som står i 
centrum for bogens analyser. 

I det danske uddannelsessystem dyrker vi 
avancerede faglige læringsformer såsom 
tværfaglighed og projektarbejde. Men vi står 
svagt hvad angår sikker tilegnelse af faglige 
basiskundskaber. 
 
Hovedårsagen hertil er en delvis forfejlet 
læringsforståelse, som ensidigt lægger hoved-
vægten på forståelse og ignorerer hukommel-
sens betydning. 

I bogen gennemgås en bred international 
faglitteratur, hvori der fremlægges ny forsk-
ning om hukommelsens betydning for læring. 
Og om hukommelse, som en afgørende vigtig 
forudsætning for dybere forståelse og sikring af 
kundskaberne.

Tilegnelse af 
boglige fagkundskaber

Forståelse og selvstændigt metodisk arbejde 
med stoffet må forenes med en systematisk 
fæstnelse af de boglige fagkundskaber i hu-
kommelsen. 

Bogen indeholder et grundigt gennemarbejdet 
bud på en læringsopfattelse, der især er bereg-
net på tilegnelse af boglige fagkundskaber.

Den vellykkede boglige læreproces er en 
helhed af en række faser hvoraf ingen kan 
undværes. 

I bogen fremlægges en model over de nød-
vendige læringsfaser ved tilegnelse af boglige 
fagkundskaber. 

Forfatterens grundlag er en pædagogisk 
forskningskarriere og en årrækkes arbejde som 
udviklingskonsulent i skoler og uddannelsesin-
stitutioner i Danmark. 

ISBN 87-610-0077-9
www.MetaConsult.dk

cand. psych. 
Sten Clod Poulsen

Hukommelsens basale betydning
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Når modstand giver mening 
Ledelse og organisation som  
politisk drama
Mette Risak & Claus Falck Larsen
Børsen Forlag 
312 sider, 299 kr.

Hvordan kan 
det være, at 
det at gå på  
arbejde som le
der i en offent
lig organisation 
ofte føles, som 
om man delta
ger i en soap
opera?

Det var 
egentlig det spørgsmål, Mette Risak og  
Claus Falck Larsen gerne ville have 
svar på – og derfor skrev de denne bog!

Udgangspunktet er kritisk teori. For

fatterne stiller spørgsmålstegn ved 
mange af de mest populære manage
mentfilosofier, som de langt hen ad  
vejen sammenligner med H. C. Ander
sens: Kejserens nye klæder – og som 
de mener alene tjener konsulentbran
chens indtjening.  

Forfatterne tror ikke på ledelse som 
en rationel, kontrolleret og kontrolle
rende aktivitet. De er kritiske over for 
bl.a. CorporateCulture ideologien og 
udbredelsen af Matrixorganisationen.

De ser konflikter som et tegn på 
sundhed fordi organisationer er politi
ske arenaer, hvor interessemodsætnin
gerne hele tiden er latente. 

Forfatterne laver en omfattende ana
lyse af magt og indflydelse, af kontrol 
og modstand. De giver bud på, hvordan 
bl.a. forhandling og retfærdighed bliver 
vigtige værktøjer, når man som leder 
på den ene side skal sikre og fastholde 

konflikternes dynamik og på den anden 
side skal holde dem på et rimeligt  
niveau. 

Der er tale om en velskrevet og 
spændende bog, der bygger på et  
meget omfattende analysearbejde.

Jeg er ikke sikker på, at jeg helt deler 
forfatternes ideologiske ståsted – men 
alligevel har bogen givet anledning til 
mange refleksioner om egen ledelses
praksis. Bogen har klart givet mig 
større forståelse for de politiske spil, 
som man jo er en del af.

Absolut en læseværdig bog for en
hver leder – men bogen vil tillige kunne 
være et godt oplæg for debat i ethvert 
lederforum.

 
Søren Moldrup

Skoleleder
Ahlmann-Skolen

Sønderborg

Menneske og leder – bliv den du er
Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby
Børsens Forlag
287 sider, 460 kr

Opfordringen til 
anmelderen ly
der: Skriv kort. 
Det være så 
hermed gjort: 
Læs den!

Når det er 
sagt, skal det 
også siges, at 
det gøres ikke 
på en formid

dag. Til trods for, at omslaget på bogen 
signalerer ”billig, populærvidenskabelig 
selvhjælpsbog”, har vi her at gøre med 
en bog med betydelig dybde. Når te
maet er At blive menneske, siger det 
næsten sig selv, at det ikke er noget 
der foregår på overfladen endsige kan 
være ordnet inden frokost. 

Helth og Kirkebys bog er opdelt i to 
dele. En første del, hvor argumentatio
nen for at den menneskelige dimension 
skal have en central plads i lederens liv 
gennemgås, og en anden del, hvor  
selvfortællinger om otte danske top
lederes forhold til de tre dimensioner: 
lederen som medarbejder, lederen som 
person og lederen som menneske kan 
betragtes og fortolkes som læseren vil, 
men til dem alle knyttes også en meta
fortælling, hvor læseren hjælpes på vej 
i sin tolkning.

Særligt Jens Chr. Birchs fortælling 
fortjener opmærksomhed, da han berø
rer forskellen mellem at være leder i 
det private erhvervsliv og i det offent
lige. En forskel, der i dag, hvor skole
ledelse skal sammenlignes med det at 
lede en større produktionsvirksomhed, 
tales alt for lidt om.

Bogen er bygget op over det at blive 
menneske og det ikke bare på overfla
den, for at nå sine mål i ledelsesfunk

tionen. Nej det må ske helt derinde, 
hvor det kan mærkes, og hvor det for
andrer. Der hvor meningen med leder
skabet opstår og kendes. Menneske, 
bliver man ved gennem opmærksom
hed og refleksion at forene logos, ethos 
og pathos i en ansvarlighed overfor 
fællesskabet. Som hjælp til dette giver 
forfatterne os redskabet protreptik. Det 
er i virkeligheden en videreudvikling af 
coaching, dog med den afgørende for
skel, at protreptikken er normativ og 
symmetrisk.

Bogen bør læses af alle, der ønsker 
at udvikle sig i deres lederskab og må 
tillige være at finde på litteraturlisten, 
når mange skoleledere her til efteråret 
går i gang med en diplomuddannelse i 
ledelse.    

Lene Nørgaard
Afdelingsleder

Tønder Kommuneskole

METTE RISAK            CLAUS FALCK LARSEN

NÅR MODSTAND 
GIVER MENING

LEDELSE OG ORGANISATION 
SOM POLITISK DRAMA

METTE RISAK            CLAUS FALCK LARSEN

NÅR MODSTAND 
GIVER MENING

LEDELSE OG ORGANISATION 
SOM POLITISK DRAMA

Tune in next time, when…

Logos, ethos og pathos

METTE RISAK            CLAUS FALCK LARSEN

NÅR MODSTAND 
GIVER MENING

LEDELSE OG ORGANISATION 
SOM POLITISK DRAMA

P O U L A  H E LT H  &  O L E  F O G H  K I R K E B Y

MENNESKE 
& LEDER

BLIV DEN DU ER

MENNESKE & LEDER

POULA HELTH
OLE FOGH KIRKEBY

Hvad skal en leder gøre for at blive virkelig leder af navn og af gavn?

Filosoffen Ole Fogh Kirkeby fortæller sammen med ledelseskonsu-
lenten Poula Helth om, hvordan lederen kan vise opmærksomhed og 
skabe forandring, så det ikke blot gør en forskel for medarbejderne, 
men også for lederen selv som menneske. 

Den metode, som bogen tilbyder, er den såkaldte »protreptik«. Prot-
reptik er en dialogisk metode, der går ud på at hjælpe et andet men-
neske med at vende sig mod det liv, som det dybest set ønsker sig. 
Det sker ved at bistå det med at blive bevidst om de grundholdninger, 
der styrer dets liv, og om de mønstre, det samler erfaringer op gen-
nem. Det helt afgørende ved protreptikken er, at den kan forvandle 
den tvetydige intimteknologi coaching til både lederens og medarbej-
derens fordel.

Bogen fører læseren gennem en lang række værdifulde overvejelser 
om det at være menneske og leder. Vi møder otte danske ledere, som 
bevidst arbejder med at balancere mellem at være den ansatte, den 
personlige og den menneskelige leder. 

I BOGEN MEDVIRKER

Anette Laigaard 
administrerende direktør i Fredensborg Kommune 

Christina Hvid 
administrerende direktør for Danske Slagterier

Ib Oustrup
administrerende direktør for Ingeniørforeningen

Jens Chr. Birch
kommunaldirektør i Næstved Kommune

Kresten Schultz Jørgensen
salgs- og marketingdirektør på Det kongelige Teater

Lars Monrad-Gylling
administrerende direktør for KMD

Lone de Neergaard
chef i Sundhedsstyrelsen

Suzanne Aaholm
kommunaldirektør i Køge Kommune

www.borsensforlag.dkwww.borsensforlag.dk

Poula Helth er uddannet cand.scient.adm. og so-
cialrådgiver og har desuden en systemisk kon-
sulent- og lederuddannelse fra DISPUK. Hun er 
ekstern lektor i Diplomuddannelse i ledelse på 
Ingeniørhøjskolen i København inden for ”Det 
personlige lederskab” og censor på bl.a. CBS. 
Poula Helth har mange års erfaring fra arbejde 
med ledelse og udvikling i den offentlige sektor 
og har skrevet flere bøger og artikler om ledelse, 
senest har hun redigeret antologien Lederska-
belse – det personlige lederskab (Forlaget Sam-
fundslitteratur 2006).
 Hun er ledelseskonsulent og arbejder til dag-
lig i sit eget konsulentfirma, PHR Ledelse Aps, 
www.phrledelse.dk

Ole Fogh Kirkeby er mag.art., dr.phil. og profes-
sor i ledelsesfilosofi ved CBS, hvor han også er 
leder af Center for Kunst og Lederskab. Hans 
store forfatterskab rummer såvel traditionel filo-
sofi inden for feltet fænomenologi som filosofi 
anvendt på ledelse og organisering bl.a. bøgerne 
Det nye lederskab, Fusionsledelse og Begiven-
hedsledelse (alle Børsens Forlag). Ole Fogh Kir-
keby har et omfattende virke som foredragshol-
der og konsulent både i det private erhvervsliv og 
i offentlige organisationer.

ISBN 978-87-7664-195-5
Forfatterne kan bookes gennem 

www.bonnierbooking.dk

Menneske_og_leder_163x240_omslag1   1 19/02/07   13:41:56
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MED FLYTBARE SKOLE-
LOKALER FRA CRAMO
Skal I have fl ere børn på jeres skole? Eller 
har I i forvejen for mange børn og alt for 
lidt plads? Så har vi den perfekte løsning. 
Med Cramos fl ytbare lokaler får I med det 
samme mere plads. Uanset om det er et 
nyt klasseværelse, cafeteria, gymnastiksal 
eller en hel skolebygning, så har vi lokalerne. 
Med eller uden komplette indretninger. Per-
manent eller kortsigtet. Det spiller ingen 
rolle. I lejer det, I vil, så længe I vil.
Læs mere på:

VILL NI SKAFFA 
FLER BARN?

www.cramo.dk

FÅ DOG 
FLERE 
BØRN 
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Stillinger

Stillingsannoncer i Skoleledelse

kontakt:
Morten Jørgensen 
Dg Media as
tlf. 33 77 88 93

www.vardekommune.dk

Lykkesgårdskolen søger
 

Skoleleder 
Lykkesgårdskolen i Varde søger ny skoleleder for 750 børn 
og 100 ansatte.

Skolelederen skal indgå i et ledelsesteam bestående af 

og have lyst til at lede en aftalestyret skole.

interesseret og medlevende forældrekreds, engagerede og 
positive medarbejdere, gode fysiske rammer og glade og 
motiverede elever.

Vi søger en person, som er visionær, udviklingsorienteret og 
værdibaseret i sin ledelsesstil med et humoristisk og positivt 
livssyn, samt en natulig autoritet og gennemslagskraft.

Vi lægger desuden stor vægt på gode kommunikations- og 
samarbejdsevner, således at der kan opnås et godt samarbejde 
mellem ledelse, medarbejdere, forældre, politikere og andre 
interessenter på skoleområdet.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse 
til konstitueret skoleleder Lars Lassen, telefon 7695 2700, 
eller til teamleder for pædagogisk Udvikling, 
Lisbeth Donnerborg, telefon 7994 7840.

Se også skolens hjemmeside www.lykkesgaardskolen.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 18. septem-

september og ansøgere skal være indstillede på at gennemgå 
en Garuda-test.

Ansøgning mærket ”skoleleder” sendes til:
Varde Kommune, att.: sekretær Ann Tina Langgaard, 
Bytoften 2, 6800 Varde

Lykkesgårdskolen er en spændende arbejdsplads med en 

viceinspektør, afdelingsledere og lederne af skolens 2 SFO’er 

ber, klokken 12.00. Samtaler vil blive afholdt den 26. 
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Skoleleder 
Ved Holstebro Kommunes skolevæsen er stillingen som 
skoleleder ved Sct. Jørgens Skole ledig til besættelse pr. 
1. november 2007 eller snarest derefter.

Skolen: 
Sct. Jørgens Skole er en stor velfungerende overbyg-
ningsskole med aktuelt ca. 800 elever, heraf ca. 20% 
2-sprogede elever. Der er i alt ca. 100 ansatte.

Skolen er 2-sporet fra 0.-6. klasse og 4-sporet fra 7.-9. 
klasse, idet skolen fungerer som overbygningsskole for 
Ellebækskolen. Skolen er fremover det ene af 2 tilbud 
om 10. klasse i Holstebro Kommune med aktuelt 130 
elever. Sct. Jørgens Skole har tilknyttet en  
specialklasserække med 20 klasser og 128 elever. 

Der er skolefritidshjem (SFH) tilknyttet skolen med 140 
pladser samt en specialgruppe. 

Sct. Jørgens Skole er en udviklingsorienteret skole med 
engagerede undervisere, en velfungerende admini- 
stration og dygtige tekniske medarbejdere.

Skolen er bygget i 1970 og i 2003 er skolen udbygget 
med klasselokaler til blandt andet 10. klasser. 

Skolens vision er at få skabt Danmarks bedste skole og 
arbejdsplads.

Skolevæsenet:  
Holstebro Kommune har 24 folkeskoler med et samlet 
elevtal på ca. 6.500 og én ungdomsskole.

To skoler har fremover 0.-10. årg., otte skoler har 0.-9. 
årg., tolv skoler har 0.-7. årg. og en skole har 0.-6. årg.

Der arbejdes i det kommende skoleår med kommunale 
indsatsområder:

Ledelse
Evaluering
Inklusion
Fra pædagogisk servicecenter til læringscenter

Vi ønsker en leder, der
har ledelseserfaring – gerne relevant lederuddannelse
vil være den pædagogiske, administrative og  
personalemæssige leder, der vægter personale- 
udvikling højt og som har evner til at uddelegere og 
samle mange tråde
kan gå forrest i et dynamisk ledelsesteam  
bestående af skoleleder, viceskoleinspektør,  
afdelingsleder i 10. klasse og SFH-leder
har visioner og lyst til fortsat at præge skolens  

•
•
•
•

•
•

•

•

pædagogiske udvikling og positive renommé i respekt 
for hidtidige traditioner, kultur og værdigrundlag
har gode kommunikations- og samarbejdsevner og har 
vilje og lyst til at indgå i et godt samspil med elever, 
medarbejdere og forældre
kan videreudvikle skolens rolle i et flerkulturelt 
område
er i besiddelse af en god portion humør
vil medvirke til fortsat kvalitetsudvikling ved  
skolevæsenet
vil være aktiv deltager i skoleledergruppens aktiviteter

Redegør i din ansøgning for, hvad der for dig er de  
centrale emner i skolen, dine ledelsesmæssige  
holdninger og din holdning/forventning til samarbejdet 
med skolebestyrelsen/forældrekredsen.

Ansættelsesvilkår m.m.: 
Stillingen er en tjenestemandsstilling. Indplacering på 
grundløn 48 + 5000 kr. Der er aftalt kriterier for  
funktionsløn og kvalifikationsløn. Øvrige ansættelses- 
vilkår i henhold til gældende overenskomst. Den nye 
skoleleder må være indstillet på at skulle deltage i  
relevante uddannelsesforløb, herunder kommunalt  
tilrettelagte lederkurser.

Ansættelsesprocedure: 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, bestående af sko-
lebestyrelsen og repræsentanter fra den kommunale 
forvaltning. Profilanalyser forventes gennemført den 24. 
og 25. september og ansættelsessamtaler finder sted den 
3. oktober 2007.

Ansøgningen: 
Ansøgning med alle relevante oplysninger om  
uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse samt 
udtalelser fra tidligere og nuværende arbejdsgivere  
sendes til HR-udvikling, Rådhuset, Kirkestræde 11,  
7500 Holstebro, mrk. 37/2007. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 13. september 2007, 
kl. 08.00.

Yderligere information og evt. skriftlig materiale:

Skole:  
Viceskoleinspektør Ove Damgaard, tlf. 9611 6103.  
Skolebest. formand Michael Jensen, tlf. 9740 2225. 
Der er mulighed for at besøge skolen.

Forvaltningen:  
Afdelingschef Arvid Lisbjerg, tlf. 9611 5120.

•

•

•
•

•

www.holstebro.dk
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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 rammekon-
trakter på mange af de produkter, som folkeskolen bruger i hverdagen. Der-
for 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.

Mød os på skoleledelsernes 
årsmøde den 4. og 5. oktober!

SKI_ForumForSkoleledelse_150x2971   1 21/08/07   14:10:30


