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Siden Overlærerforeningen så dagens lys i 1907 er skole
ledernes historie lang, kringlet, knopskydende med aflæg
gere og sammenvoksninger. Spændende og dramatisk er 
historien, og i hvert fald går tre ting igen gennem de 100 
år: Der er rigeligt med saft og kraft, og vi har at gøre med 
noget, der vil frem. Næppe overraskende, for det kende
tegner jo skolen, og dermed også ledelsen af den!

Fænomenet ledelse – skoleledelse – har været der fra 
starten. Også før det for alvor manifesterede sig organisa
torisk ved, at lederne fandt sammen med ligestillede for at 
udveksle erfaringer og varetage fælles interesser. Der var 
og er behov for ledelse og for en lederforening. En tilstand 
uden ledelse bliver let et vildtvoksende scenarie uden skel
nen mellem godt og skidt, eller en tilstand af reproduktion 
uden forandring, udvikling og højdepunkter. 

Forrige århundredskifte var en tid med store ændrin 
ger. En offentlig sektor begyndte at gro frem, ikke mindst 
skole væsenet, og det var skam et fint og betroet hverv at 
være skolelærer. Det er det stadig. Vi fik timetal og læse
planer, forordninger og bestemmelser. Og vi fik den danske 
aftalemodel, hvor man i det private fra starten skelnede 
skarpt mellem medarbejdere og ledere, der som bekendt 
har retten til at lede og fordele arbejdet, mens man i det 
offentlige mere holdt fast i et fagligt fællesskab.

Alligevel blev lederne i stigende grad omtalt som ”de 
første blandt ligemænd”, hvilket både anerkendte familie
skabet og en særlig status – lidt i stil med, at vi alle selv
følgelig er lige, men nogle kan være mere lige end andre.  
I hvert fald er tendensen i de 100 år tydelig på den måde, 
skolelederne i øget grad løftes væk fra kerneopgaverne og 
får koordinerende og styrende opgaver. Dette accelererer 
stærkt i de seneste 25 år, hvor der både bliver flere skole
lede re i alt og ledere på flere niveauer.

De ændrede forhold betyder bl.a., at ledere og medar
bejder står på hver sin side i fx konflikter om mål, retning 
og samarbejde, men også i forhandlinger om, hvordan ar
bejdet skal varetages og om helt konkrete løn og arbejds
vilkår. I takt med udviklingen af skolevæsenet og decentra
liseringen går skole lederne fra at være inspektører til at 
være ledere – moderne ledere med ansvar for udvikling, 
motivering og forandring. Økonomi og administration. Og 
så lige pædagogikken…

Skoleledernes rolle og identitet forandrer sig parallelt. 
Der bliver i stigende grad behov for selvstændige foraer og 
også til en vis grad uafhængighed i spørgsmål om skole
politiske holdninger, interessevaretagelse og egne løn og 
arbejdsforhold. Der bliver brug en forening af skoleledere 
og for skoleledere, der primært varetager egne interesser.  
Med egne politikere og et sekretariat, der er specialister på 
det felt. Og sådan er det med tiden og via nogle om og 
genveje da også blevet!

For nylig er det besluttet at danne en fælles fagforening 
for alle skoleledere i folkeskolen og en række tilhørende 
grupper: Skolelederne. Det er lykkedes at lavet en fagfor
ening for skoleledere med selvstændig forhandlingsret. Pr. 
1. januar 2008 er den nye forening en formel realitet, men 
vi har allerede taget forskud på den gode nyhed. For det er 
i anledning heraf, men selvfølgelig især på grund af, at det  
er 100året for dannelsen af den første skolelederforening, 
at dette særnummer af Skoleledelse er lavet om skole
ledernes og deres foreningers historie. 

For at have en fremtid, behøver man ikke at have en for
tid. Faktisk kan den være en klods om benet. Men det er 
også en styrke at have en historie, der understreger og be
grunder ens eksistens – ens nødvendighed. En sådan hi
storie har skole lederne. Derfor fejrer vi også skoleledernes 
fore ningers 100 års dag ved årsmødet i Odense den 4. og 
5. oktober, hvor der er lagt op til et brag af en jubilæums
fest med et rekordantal tilmeldte. Find programmet mv. 
for årsmødet 2007 på www.skolelederne.org.

Tak til alle bidragydere samt dem, der har støttet publi
kationen med annoncer o.lign. En meget stor tak til tidli
gere skoledirektør og foreningspolitisk aktiv Peter Ussing, 
der har gjort et kæmpearbejde med især at sammenfatte 
skolelederforeningernes første 75 års historie. Stor tak til 
Marianne Kyed, der har stået i spidsen for redaktionsgrup
pen, der foruden ovennævnte to formænd har bestået af 
Anders Balle og Michael Diepeveen. Også tak til journalist 
Jan Kaare for bistand. ■

God læsning!
København, september 2007

FORORD Erik Lorenzen og Jens Færk  
Formænd, medlemmer af styregruppen
Skoleledernes Fællesrepræsentation
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De første 75 år

Peter Ussing
Næstformand 1974-78 
Danmarks Skoleinspektørforening / Skolelederforening
Formand for Nordjyllands Amtskreds 1978-82
Fhv. skoledirektør

I 1885 malede Malthe Engelsted billedet ”Hos Inspektøren”. 
Det er et af de få – måske det eneste maleri – der viser en 

skoleleder i funktion. Man ser en overdimensioneret overlæ
rer, som skolens leder dengang blev kaldt, stå foran den for
skræmte dreng, der klistrer sig op ad den lukkede kontordør. 
Der er myndighed og streng autoritet over hele billedet.

Der er næppe tvivl om, at vi også oplever skolelederens 
selvforståelse på det tidspunkt, og den svarer meget godt til 
al anden opfattelse af ledelse dengang. Men i virkeligheden 
var lederstillingen ikke uden nuancer, selv om rollen også af 
lærerne blev forbundet med stor autoritet. Det var dog endnu 
en rolle i sin vorden.

En stilling under udvikling 
Den urbanisering, der fulgte industrialiseringen i slutningen 
af 1800tallet, medførte et stigende elevtal i købstadskolerne 
og oprettelse af nye skoler. Dette aktualiserede lederproble
met.

Med indførelsen af almindelig forberedelseseksamen (præ
liminæreksamen) i 1881, og med stigende krav til folkesko
lens faglige indhold, blev forventningerne til både ledere og 
lærere forstærket. Der kom ønsker om et fagligt tilsyn til af
løsning af det gejstlige, der blev ført af sognepræsten, prov
sten og biskoppen. Den tilsynsvirksomhed, som blev udøvet 
af skolekommissionerne, blev efterhånden uoverkommelig. 

Indholdet af lederstillingerne var ikke nærmere beskrevet, 
hverken administrativt eller pædagogisk. Det hænger måske 
sammen med, at skolen befandt sig i en overgangsfase, hvor 
der endnu var få seminarieuddannede overlærere. Nogle af 
de første overlærere var teologer, der også var kateketer ved 
den stedlige kirke. De fungerede ofte kun i få år, før de fik et 
præsteembede. De havde ikke egentlige tilsynsfunktioner. 
Dem havde som nævnt skolekommissionen. 

Der fandtes ingen central stillingsbeskrivelse, kun enkelte 
kommunale instrukser. Men behovet voksede, og der havde 
gennem mange år været modsatte opfattelser mellem le
derne og lærerne, idet de sidste ikke ønskede skolelederen 
betegnet som deres foresatte, da det indebar, at lederen så 

blev et led mellem den enkelte lærer og skolekommissionen. 
I landsbyskolerne havde man den tætte forbindelse.

Overlærermøderne
Købstadskolen oplevede i disse år stigende vanskeligheder 
som følge af forfatningskampen, der gennem mere end 20 år 
forhindrede en ny skolelov. Dette forhold sammen med den 
ustrukturerede overlærerstilling fremkaldte et behov for, at 
skolelederne drøftede fælles problemer. 

I 1892 tog overlærer Møller, Rudkøbing, initiativet til afhol
delse af et fælles møde i Vejle for overlærerne i hele landet. 
Det blev indledningen til årlige overlærermøder, hvoraf det 
første fandt sted i 1893, arrangeret af et mødeudvalg med 
overlærer Hans Østergaard, Aalborg, som formand. På mø
det blev der opstillet en liste over opgaver, som mødeudval
get skulle virke for at få løst:

 1. Ensartede Benævnelser af Bestyrere af kommunale Skoler.

 2.  En Normalinstruks, anbefalet af Ministeriet, eller i alt 

Malthe Engelsted: Hos Inspektøren, 1884. Nordjyllands Kunst-
museum, Aalborg.
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  Fald et vejledende Cirkulære fra Ministeriet, der anbefaler  

  og hævder visse Grundtræk for Instrukser.

 3. At skaffe Bestyreren Ret til at deltage – dog uden Stemme-

  ret – i saadanne Møder af Skolekommission og Skoleudvalg, 

  hvor der behandles Sager vedrørende den ham bestyrede  

  Skole, samt at ingen denne Skole vedrørende Sag indgaar til 

  højere Avtoriteters Afgørelse uden, at hans skriftlige Erklæ- 

  ring medfølger.

 4.  En Klassifikation af Embederne.

 5.  Afskaffelse af Byraadenes (ord mangler i referatet, antagelig 

  Indflydelse, red.) ved Besættelse af Bestyrer-Embeder.

 6.  Reduktion af Bestyrernes ugentlige Timetal.

 7.  Kongelig Udnævnelse af alle Bestyrere af Købstadskoler.

8.  Bestemte Regler ved Oprettelse af private Skoler samt  

  Tilsynet med Forsømmelser i og Udskrivning af samme.

Listen fortæller, hvilke problemer overlærerne mødte i det 
daglige arbejde. Her har pkt. 2 uden tvivl været det vigtigste, 
og bønnen blev hørt. 

Den 21. maj 1895 udsendte kultusminister Bardenfleth et 
cirkulære, der beskrev skoleledernes arbejde, dels førstelæ
rerne på landet, dels overlærerne i købstæderne. Cirkulæret 
tog ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt overlæreren var 
lærernes foresatte, men den gav ham (og det var endnu kun 
en ”ham”) pålæg om at føre tilsyn med, at lærerne overholdt 
den gældende undervisningsplan, hvorfor han lejlighedsvis 
skulle overvære undervisningen i den enkelte klasse.

Endvidere skulle han sammenkalde ”Medlærerne til efter 
Eksamen, og naar dertil i øvrigt maatte findes Anledning (…)” 
at drøfte bl.a. undervisningsforholdene på skolen. I 1899 kom 
så endelig den skolelov, der havde været så længe undervejs. 
§ 30 heri udvidede overlærernes, første og enelærernes 
kompetence, idet skolekommissionerne fik pålæg om at 
sende en lang række lokale skolesager til udtalelse hos dem.

Købstadlærerforeningen – Overlærerforeningen
Købstadlærerne følte sig også i klemme. I Danmarks Lærer
forening havde landsbylærerne flertallet i bestyrelsen, og 
overlærerne var stærkt repræsenteret. Den tidligere kontakt 
til skolekommissionen var som nævnt med det stigende an
tal lærere begrænset, og ledernes stilling var faktisk blevet 
styrket. 

Da den nye skolelov af 24. marts 1899 var blevet vedtaget, 
følte man sig så klemt, at nogle østjyske lærere allerede den 
8. april oprettede en ny forening, Købstadlærerforeningen. 
Den fik året efter et højttalende organ i bladet ”Købstad
skolen”. 

På baggrund af henvendelser fra såvel DLF som Købstad
lærerforeningen udsendte kultusministeriet 5. okt. 1900 et 
cirkulære, som indeholdt udkast til et regulativ for overlæ
rerne i købstæderne. Det byggede dels på 1895cirkulæret, 
dels på skolelovens § 30 bl.a. kravet om, at overlæreren ind
kaldte lærerne til møder; en bestemmelse, der kan ses som 
forløberen for de senere lærerråd. 

Købstadlærerne fandt her støtte til et krav om indførelse af 
lærerråd ved alle skoler, et ønske som Danmarks Lærerfor
ening også gik ind for, og som Hans Østergaard var talsmand 
for. Både Købstadlærerforeningen og DLF udarbejdede for
slag til omfanget af lærerrådenes kompetence med Købstad
lærerforeningens som det mest vidtgående. 

I 1904 blev loven ændret, så der indførtes lærerråd ved alle 
købstadordnede skoler, med overlæreren som formand. Kul
tusminister I. C. Christensen havde foreslået, at lærerrådene 
skulle være frivillige, fordi ”Bestyrelsen af vort Skolevæsen 
ligger ikke i Lærernes Hænder og skal heller ikke ligge der, 
men ligger i de stedlige Skolemyndigheders Hænder”.

I Rigsdagens to kamre var der imidlertid flertal for at gøre 
lærerråd obligatoriske, og man fulgte dermed tendensen i 
det demokratiske gennembrud, der generelt var med til at 
karakterisere århundredets første årti.

Lærerne fik nu en vis indflydelse på egen skole, og det er 
hidtil blevet opfattet som årsagen til, at overlærerne nu for
maliserede de årlige møder gennem oprettelse af Overlærer
foreningen i 1907. Det kan undre, at det skete så sent, men 
det skyldes måske, at formanden for mødeudvalget, Hans 
Østergaard, holdt igen. Han sad også i DLF’s bestyrelse og 
blev valgt til formand for denne en måned, før han døde i 
1905. Han havde tidligere afvist at danne en egentlig forening 
for overlærerne.

Hans Østergaard blev som formand for mødeudvalget af
løst af skoleinspektør Th. Siersted, Odense. På hans kontor 
afholdtes der 13. juni 1907 et møde, hvor de 10 fremmødte 
blev enige om at danne Overlærerforeningen, der skulle 
træde i funktion, når der havde meldt sig 40 medlemmer. 
Ønsket om dannelse af foreningen var blevet rejst på overlæ
rermødet i maj, og i den fortrolige indkaldelse til Odensemø
det havde udvalget anført, at foreningens opgave ville være 
”Varetagelse af Købstadskolens og Overlærernes Interesser 
under kommende Forhandlinger (om Folkeskolens Forhold til 
Mellemskolen, Lønningsreform m.m.)”.

Foruden Siersted, der blev formand for foreningen, valgtes 
som næstformand N. P. Tradsborg, Kolding, G. Gertz, Sla
gelse, J. Kirkegaard, Viborg og J. Langkjær, Nykøbing F. For
eningens vedtægter fik følgende formålsparagraf:

Hans Østergaard var den første 
mødeleder ved overlærermø-
derne. Han var skoleleder ved 
Betalingsskolen i Aalborg fra 
1877 til 1905 og forfatter til en 
bog om skoleborde. Han var 
mangeårigt medlem af DLF’s 
hovedbestyrelse og blev for-
mand for foreningen kort før sin 
død i 1905 (Aalborg Stadsarkiv).



Skoleledelse • oktober 2007 • 7

Skolelederkrøniken 1907–2007 S
k

o
l

el

ederforen

in
g

e
r

n
e

S 

å
r

S  jubilæum

100

”Foreningens Formaal er at skabe Samarbejde mellem Medlem

merne til Fremme af de Opgaver, der særligt paahviler dem 

ifølge deres Embedsstilling samt – for saa vidt der maatte være 

Anledning dertil – ved Henvendelse til Myndighederne at frem

sætte Oplysninger og Forslag, sigtende til at varetage Købstad

skolens og dens Lærerstands Tarv”.

Den sidste passus måtte virke som en provokation over for 
købstadlærerne og deres forening. Men hvis man tør lægge 
et politisk motiv ind i foreningsdannelsen, kunne det vel 
være et ønske hos disse fortrinsvis meget konservative per
sonligheder om at dæmme op for ikke bare lærernes indfly
delse, men også den skolepolitik, der kunne være et resultat 
af systemskiftet i 1901.

I øvrigt udtrykte formålsparagraffen den hensigt, der frem
gik af mødeindkaldelsen. Der var gode grunde til at danne en 
forening, og det lå i øvrigt i tiden, at forskellige grupper øn
skede at varetage fælles interesser gennem foreningsar
bejde.

Eksamensmellemskolen var indført med en lov af 1903,  
og oprettelse af kommunale mellemskoler måtte uvægerligt 
styrke overlærernes tilsynsfunktion. Det var jo som regel 
overlæreren, der fik eksamensretten og således optrådte som 
ministeriets lokale repræsentant. 

En ny lønningslov blev forberedt og gennemført i 1908. 
Den indeholdt den berygtede § 8, hvorefter lærere kunne af
skediges, hvis de kom i et misforhold til forældrene. Løn
ningsloven, som købstadlærerne i øvrigt fik stor indflydelse 
på, medførte, at Købstadlærerforeningen blev nedlagt i 1909, 
og købstadlærerne blev en del af Danmarks Lærerforening. 

Foreningen arbejder 
Overlærerforeningen søgte således fra første færd, sagt med 
en nutidig terminologi:

•    At få en samfundsmæssig funktion, så den bl.a. kunne 
være med til at give skolelederstillingen en identitet.

•    At varetage ledernes/ledergruppens økonomiske og tjenst
lige interesser.

•     At være et generelt kollegialt forum, bl.a. gennem en fort
sættelse af de landsdækkende møder.

Foreningen kom til verden på et tidspunkt, hvor der var en 
stærk udvikling i købstædernes skolevæsen, og i 1910 skulle 
skoleplanerne revideres, herunder også overlærernes arbejds
forhold. Foreningen iværksatte sammen med ministeriet en 
spørgeskemaundersøgelse, der skulle belyse arbejdsforhol
dene, men allerede før den var færdig, skrev man til ministe
riet og gav eksempler på den stigende arbejdsbyrde og de ar
bejdsvilkår, der varierede stærkt fra by til by. 

Formanden havde fået en ekstra opgave som medlem  
af den tilsynskommission, som kultusminister Jacob Appel 
havde nedsat i 1909. De foregående års skolelovgivning 
havde ikke ændret tilsynet med skolen, og der var et udbredt 
ønske om at få erstattet det gejstlige tilsyn med et fagligt, li
gesom der var krav om at give forældrene indflydelse på sko
lens liv og hverdag. Kommissionen afgav betænkning i 1911, 
men dens forslag blev aldrig gennemført på grund af mod
stand i landstinget. Forslaget indgik i den ”store skolekom
mission’s” arbejde 191923 og i en ny skoletilsynslov i 1933.

Under forhandlingerne om det gejstlige tilsyn udtrykte 
Siersted ønsket om at bevare forbindelsen mellem kirke og 
skole og sagde, at Overlærerforeningen ”ser med i høj Grad 
venlige Øjne paa det gamle Tilsyn”.

Kommissionen foreslog, at der ved hver skole skulle opret
tes et skolenævn, valgt af forældrene. Overlærerforeningen 
indtog en ganske konservativ holdning til dette forslag. I en 
skrivelse 1912 til folketingsudvalget vedr. tilsynsloven skrev 
man, at man ville foretrække, at nævnene blev obligatoriske, 
hvis de blev hjemlet ved lov, idet man frygtede, at et nævn 
kunne blive oprettet som følge af særlige situationer. Senere 
på året skrev bestyrelsen til landstingsudvalget, og nu frarå
dede foreningen oprettelse af skolenævn, fordi det kunne 
blive ”et Led, der kan træde hindrende i Vejen for den direkte 
Forhandling mellem Skole og Hjem”.

Naturligvis undgik kommissionen ikke at drøfte det gamle 
spørgsmål om, hvorvidt overlæreren kunne betragtes som 
lærernes nærmeste foresatte. Ministeriet havde i en skrivelse 
af 22. oktober 1903 udtalt, at en overlærer ikke som sådan 
kunne betragtes som det øvrige lærerpersonales foresatte. 
Nu var det ministeriets konsulent i skolesager, pro fessor  
N. A. Larsen, der rejste spørgsmålet og selv svarede, at der 
var tale om en strid om ord. Hvad det dog næppe helt var. 
Der var ikke tvivl om, at overlæreren havde den administra
tive ledelse. Striden stod om den pædagogiske ledelse, hvil
ket indebar spørgsmålet om tilsynet med undervisningen, 
hvad der som nævnt kunne være særdeles relevant på skoler 
med eksamensafdelinger. (Som et kuriosum kan nævnes, at 
DLF’s formand, Jørgen Jensen, i 1974 omtalte skoleinspektø
rerne som lærernes nærmeste foresatte. Det skete i et ind
læg i den verserende indoktrineringsdebat). 

Th. Siersted var skoleinspektør, 
senere skoledirektør i Odense, 
medstifter af Overlærerforenin-
gen og dens første formand 
1907-1915 (Odense Stadsarkiv).
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Under drøftelserne i kommissionen fandt Siersted, at en 
klar kompetencefordeling mellem de forskellige tilsynsmyn
digheder ville forhindre mange konflikter. Drøftelserne efter
lod ikke større klarhed, men det lovforslag, som kommissio
nen udarbejdede, kom dog til at indeholde et forslag, der 
adskillige år senere med uvæsentlige ændringer blev gen
nemført ved tilsynsloven i 1933, og som blev stående indtil 
1970. Det hed heri bl.a.:

”…det paahviler blandt Lærerpersonalet særligt ham (Over

læreren, red.) at arbejde paa Overholdelsen af Skolens Disciplin 

samt paa, at der i dens Undervisning kan være den fornødne 

Enhed i Overensstemmelse med Undervisningsplanen, hvorfor 

han skal gøre sig bekendt med Undervisningen”.

Forbindelsen til Danmarks Lærerforening afklares
I 1917 nedsatte rigsdagen en lønningskommission, der skulle 
beskæftige sig med lærernes lønninger. Overlærerforeningen 
forsøgte forgæves at blive repræsenteret i den, men måtte 
til sidst acceptere at være repræsenteret af viceskoledirektør 
H.A. Svane, København. Han var året før blevet formand for 
DLF.

Foreningen forsøgte i den følgende tid gennem henvendel
ser både til kommissionen og folketingets lønningsudvalg at 
få hævet overlærerlønnen betydeligt, så den kom på niveau 
med købstædernes postmestre og stationsforstandere.

Et varigt resultat af kommissionens arbejde og den føl
gende lønningslov af 4. oktober 1919 var en anerkendelse af 
organisationers forhandlingsret. En sådan kunne Danmarks 
Lærerforening få, men overlærerne skulle sikres en af disse 
valgt repræsentant under forhandlinger med ministeriet.

Overlærerforeningen, hvis formand på det tidspunkt var  
G. J. Arvin, den senere rektor for lærerhøjskolen, mente, at 
den som selvstændig organisation skulle udpege den pågæl
dende repræsentant, mens holdningen i DLF var, at hoved
styrelsen skulle gøre det. Uenigheden gav anledning til lang
varige forhandlinger mellem de to foreninger, der til sidst 

enedes om en ordning, som ministeriet tiltrådte og gav DLF 
forhandlingsret den 6. maj 1921.

Dermed var der taget det første skridt til en tæt forbin
delse mellem de to foreninger. I 1923 ændrede Overlærerfor
eningen sine vedtægter, så medlemskab af foreningen var 
betinget af, at man også var medlem af DLF. Overlærerne 
blev nu en fraktion af DLF med egen repræsentation i repræ
sentantskabet og i hovedstyrelsen, indtil 1974 ved forman
den. Overlærerforeningen fastholdt sin ret til at rette henven
delser til ministeriet, men skulle sende en genpart til DLF.

Modsætningerne mellem de to foreninger lå vel først og 
fremmest i overlærernes ønske om at hævde foreningens 
selvstændighed og den profil, den havde bl.a. over for mini
steriet, mens det for Danmarks Lærerforening gjaldt om at 
skabe en slagskraftig organisation, der omfattede alle an
satte i folkeskolen. 

For Overlærerforeningen blev nyordningen skelsættende. 
Den havde nu fået den meget stærkere lærerforening til at 
støtte sine krav, men også til at forhale dem, hvis hensyn 
skulle tages til andre grupper. Det krævede loyalitet fra over
lærernes side, men foreningen bevarede sin organisatoriske 
selvstændighed, bl.a. med eget kontingent. Det gav den mu
lighed for at markere sig i den tjenstlige og pædagogiske de
bat. Foreningen var nu en del af lærerstandens organisatori
ske system.

Ved foreningens 50 års jubilæum kunne formanden, skole
direktør Georg J. Jacobsen, gøre status over forbindelsen til 
DLF på denne måde:

”…et samarbejde, som har været til gavn for alle parter, og som 

gennem årene er blevet varetaget til alles tilfredshed (…). Det 

udstraktes til den danske skole som helhed, og denne helheds 

eller solidaritetsfornemmelse må tillægges stor betydning”. 

Jernbanegades Skole i Odense 1895. Her blev Overlærer-
foreningen stiftet den 13. juni 1907 (Odense Stadsarkiv).

Lærerpersonalet ved Jernbanegades Skole 1905. Sådan så  
købstadlærere ud i begyndelsen af 1900-tallet. Man er ikke i  
tvivl om, at skolelederen står i højre side (Odense Stadsarkiv). 
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Foreningen og dens medlemmer
Efter at forholdet til Danmarks Lærerforening var afklaret, 
fulgte et par årtier med en rolig udvikling i foreningen. Med
lemstallet steg i takt med samfundsudviklingen, men var 
endnu meget behersket. Kontakten mellem bestyrelsens 
medlemmer blev bl.a. holdt gennem en vandrebog, der for
tæller lidt om de problemer, man mødte som bestyrelse og 
som ledere i folkeskolen. 

Foreningen blev i disse år mere og mere en ”formandsfor
ening”, ikke mindst fordi formanden også var medlem af 
DLF’s hovedstyrelse og bl.a. derfor fik en stigende arbejds
byrde.

Forbindelsen mellem forening og medlemmer bestod for 
det meste i deltagelsen i de årlige møder i St. bededags
ferien, hvor der deltog 100150 medlemmer. De var ikke flere 
end, at der kunne blive plads til både det organisatoriske års
møde og til foredrag med relation til skolens hverdag. Efter 
den 2. verdenskrig blev det almindeligt, at undervisningsmi
nisteren talte på årsmødet. Første gang var i 1946, hvor un
dervisningsminister M. Hartling talte. Året før havde tidligere 
undervisningsminister Jørgen Jørgensen talt på mødet i okto
ber, og her takkede han skolelederne for en rank holdning i 
besættelsesårene.  

Allerede før 1940 deltog embedsmænd fra undervisnings
ministeriet. Statskonsulent KaalundJørgensen og undervis
ningsinspektør Bjørneboe optrådte således hyppigt som fore
dragsholdere.

Foreningens styrke var ikke dens medlemstal, der dog i 
1957 – 50 år efter starten – var steget til 574, men i 1930´erne 
ikke oversteg de 300. Måske lå styrken heller ikke i argu
mentets lødighed, men i den status, stillingen forlenede 
dens medlemmer med. Den havde de dels i kraft af den kon
gelige udnævnelse (indtil 1971), dels fordi udvælgelsesproce
duren i ministeriet var særdeles grundig. Hensyntagen til po
litisk tilhørsforhold var muligvis mere reglen end und tagel 
sen, især i de store byer, men det udelukkede jo ikke en sor
tering af ansøgerne. En lærer, der ønskede at blive overlæ
rer, måtte i reglen søge flere gange og hver gang præsentere 

sig hos ministeren og hans embedsmænd, som efterhånden 
kom til at kende ansøgerne ret godt. 

Der fandtes ingen lederuddannelse, hverken før eller efter 
udnævnelsen, men det var almindeligt, at man havde forbe
redt sig grundigt gennem faglige kurser, lige fra småsløjd til 
latin. Den personlige udstråling havde også betydning, og 
Malthe Engelsteds maleri virkede endnu ikke som en anakro
nisme. 

Før 1901 sendte ministeren fra tid til anden ansøgningerne 
til de pågældende byråd og bad om en udtalelse. Men da  
I. C. Christensen blev kultusminister, blev praksis, at man 
sendte et ekstrakt af ansøgningerne og bad byrådet udpege 
67 ansøgere, blandt hvilke ministeren ville vælge. Med den 
nye tilsynslov 1933 blev der endelig skabt formelle rammer 
for udnævnelse af overlærere, skoleinspektører og skole
direktører. Nu skulle skolekommissionerne indstille indtil  
5 ansøgere, som ministeren skulle vælge imellem. 

Bladet ”Købstadskolen” udkom for første gang i 1900, udgivet af 
overlærer Rasmus Hansen, Hobro. Det førte en voldsom hetz 
mod overlærermøderne og senere Overlærerforeningen, men 
blev ironisk nok meddelelsesblad for samme forening i 1917 – 
med den hidtidige redaktør. Da Rasmus Hansen blev borgmester 
i Hobro o. 1920, opgav han bladet.

Skoleledere har altid hjulpet hinanden med gode råd. I vandre-
bogen for Overlærerforeningens bestyrelse i 1930’erne finder man 
dette gode råd fra skoleinspektør H. A. Hald, Frederikshavn – fra 
en tid, hvor man endnu troede på storken. 
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Dog skulle undervisningsinspektøren for mellem og real
skolerne høres, såfremt der var tale om skoler med eksa
mensafdeling. Efter 1949 kunne den indstillende myndighed 
indhente denne udtalelse, der vedrørte de faglige kvalifikatio
ner. Skolens leder var jo ministeriets lokale tilsyn, når det 
gjaldt eksamensskolen. En ændring af skoletilsynsloven i 
1962 medførte, at ministeren nu skulle udnævne en ansøger, 
der var indstillet enstemmigt af skolekommissionen. Men da 
var situationen også en anden.

Arbejdsforhold – undersøgelsen 1938
Overlærerstillingen var vokset ud af et behov for daglig  
ledelse og administration af de købstadskoler, der blev stadig 
flere og større efterhånden, som urbaniseringen skred frem. 
Den aflastede i første omgang skolekommissionen og især 
dens formand. 

Efterhånden blev behovet for et pædagogisk og fagligt til
syn mere påkrævet. Overlærerforeningens gamle ønske om 
at få præciseret det pædagogiske ansvar blev vel i nogen 
grad imødekommet ved, at tilsynsloven af 1933 optog det 
forslag, som Tilsynskommissionen af 1909 havde stillet.

I en skrivelse til undervisningsministeriet 1929 gjorde Over
lærerforeningen opmærksom på, at ”særlig betydningsfulde 
Dele” af overlærernes virksomhed nødvendigvis måtte foregå 
i skoletiden. Derfor måtte deres undervisningstimetal ned
sættes. Det hed derfor i skrivelsen:  

”Medens det ikke er af væsentlig Betydning for en Skole, at 

Overlæreren har det størst mulige Antal Undervisningstimer, 

kan det have afgørende Betydning for Skolens rolige Drift og 

Fremgang, at han har tilstrækkelig Tid til at røgte sine egentlige 

Opgaver som Skolens pædagogiske og administrative Leder”.

Af en spørgeskemaundersøgelse, foreningen foretog i 1938, 
fremgår det, at undervisningstimetallet for de fleste overlæ
rere lå på 2224 ugentlige timer ud af de 36 timer, lærerne 
normalt havde. Herefter fulgte en stor gruppe på 18 timer. 
Resten havde med enkelte undtagelser mere end 24 ugent
lige undervisningstimer. Undersøgelsen giver ikke mulighed 
for at foretage en nærmere analyse af sammenhængen mel
lem skolestørrelser og timetal.

Viceskoleinspektører – Viceskoleinspektørforeningen
I løbet af 1930´erne fik overlærerne nogen aflastning efter
hånden, som der blev ansat viceskoleinspektører ved skoler 
over en vis størrelse. Det skete i henhold til en lovgivning i 
1931, og stillingerne var oprindelig tænkt som en avance
mentsstilling for ældre og veltjente lærere eller særligt eg
nede og uddannede lærere. Funktionen havde været kendt i 
København siden engang i 1800tallet, og der fandtes vice
skoleinspektører i enkelte købstadkommuner, således i Es
bjerg fra o. 1900.

Den nævnte undersøgelse fra 1938 viser, at der stort set 
fandtes viceinspektører, hvor loven gav mulighed for det. De 

havde normalt en timereduktion på 6 ugentlige timer, nogle 
steder færre. Deres opgaver var i almindelighed udlevering af 
lærebøger og enkelte steder tilsyn med bygninger og samlin
ger. Viceskoleinspektørerne var ikke tiltænkt souscheffunktio
ner, men fra enkelte kommuner oplyses det, at han eller hun 
var overlærerens stedfortræder, hvis denne fik forfald.

Den 4. januar 1939 dannedes ”Foreningen af Viceskolein
spektører i Provinsen”. Det skete på et møde i Fredericia, 
hvor 15 kolleger mødtes. Blandt de første opgaver var at få 
en aftale med Danmarks Lærerforening om repræsentation i 
hovedstyrelsen. Det fik de dog ikke, men mange viceskolein
spektører blev gennem årene valgt til hovedstyrelsen som 
medlemmer af købstadlærernes fraktion. Fra 1967 opstillede 
foreningen egen kandidat til hovedstyrelsesvalget.

I 1945 blev der nedsat en lønningskommission, og vicesko
leinspektørerne ventede at få deres stilling styrket, men i 
stedet måtte de sammen med DLF kæmpe for i det hele ta
get at bevare stillingen. I de følgende år gik foreningens be
stræbelser ud på bl.a. at få udarbejdet en mønsterinstruks, 
der fastlagde viceskoleinspektørernes arbejde og at få afkla
ret, hvem der var forpligtet til at udføre skemalægningen, 
men frem for alt arbejdede foreningen på at få stillingen be
tragtet som en souschefstilling, et mål, der blev nået med 
tjenestemandsloven af 1969. Da nogle skoler kunne have 2 
eller 3 viceskoleinspektører, måtte man samtidig afklare 
spørgsmålet vedr. de ”overtallige” viceskoleinspektører, dvs. 
dem, der ikke kunne blive souschef.   

Nye stillingsbetegnelser – nyt foreningsnavn
Arbejdet i lønningskommissionen af 1945 medførte en ny lov 
året efter, og den ændrede gennemgribende stillingsbeteg
nelserne. Titlen skoleinspektør havde siden 1844 været brugt 
om de københavnske skoleledere. I provinsen blev den brugt 
om den overlærer, der også var leder af kommunens skole
væsen. Den blev nu ændret til stadsskoleinspektør. Overlæ
rerne blev herefter skoleinspektører. Skoledirektørtitlen blev 
ikke ændret. 

Herefter blev overlærertitlen så genbrugt til at betegne en 
avancementsstilling for købstadlærere. En kommune skulle 
oprette et vist antal overlærerstillinger i forhold til antallet af 
lærer og lærerindestillinger. Senere blev stillingen en titel, 
lærerne fik efter et antal års anciennitet.

I konsekvens af de ændrede stillingsbetegnelser tog Over
lærerforeningen naturligt nok navneforandring til Danmarks 
Skoleinspektørforening.

Ny tilsynslov – forældreråd   
I 1933 kunne der endelig gennemføres en ny skoletilsynslov 
efter, at den ”store skolekommission” 191923, hvor Overlæ
rerforeningen ikke var repræsenteret, havde arbejdet videre 
med forslagene fra Tilsynskommissionen af 1909. Den nye 
lov indebar, at det gejstlige tilsyn blev ophævet, idet sogne
præsten dog fortsat havde tilsyn med religionsundervisnin
gen (ophørte i 1970). En væsentlig nydannelse, som fik be
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tydning for skoleledernes hverdag, var oprettelse af forældre 
råd ved de enkelte skoler.

Undervisningsminister F. Borgbjerg havde ligesom Tilsyns
kommissionen af 1909 ønsket dem obligatoriske, men det fik 
Landstingets Venstre forhindret. Kun i København blev de 
obligatoriske. Andre steder skulle et vist antal forældre ud
trykke ønske derom.

Forældrerådet fik ikke nogen særlig stor kompetence. Det 
havde ret til at overvære undervisningen på egen skole og 
komme med henvendelser til skolekommissionen. Det skulle 
deltage sammen med skolekommissionen i indstillinger af 
lærere ved den pågældende skole samt i beslutninger vedr. 
årsprøvernes ordning og omfang.

Forældrerådene slog an med det samme, og i købstæ
derne blev de oprettet ved 67% af skolerne. På landet med 
den tættere kontakt mellem skole og hjem dog kun ved 31% 
af skolerne. Men det blev en hurtig opblussen. I 1944 var der 
kun forældreråd ved 10% af skolerne.

Overlærerforeningens formand, skoledirektør Valdemar 
Lassen, Odense havde budt de nye forældreråd velkommen 
ved på årsmødet i 1933 at sige:

”…at man langt fra at modarbejde Dannelsen af Forældreraad 

vil tilskynde mest muligt, at disse Raad oprettes, og at der fra 

Skolens Side tilstræbes et loyalt Samarbejde med dem”.

I foreningens undersøgelse af forholdene ved købstadsko
lerne 1938 nævnes også enkelte erfaringer med forældre
rådene. I de 133 kommuner, undersøgelsen omfattede, var 
der forældreråd i de 93, men ikke nødvendigvis ved alle  
skoler. 

Det er et gennemgående træk, at overlærerne mente, at 
forældrerådene var uden indflydelse. De beskyldes ofte for 
passivitet. I et par tilfælde nævnes dog, at de har haft betyd
ning med hensyn til skolehygiejnen samt skoletandplejen,  
ligesom de har medvirket ved forældremøder. Enkelte citater 
kan illustrere skoleledernes oplevelse af rådene:  

Deltager i flere af Skolekommissionens Møder, end Loven kræ

ver – Ingen daarlige Erfaringer – Heldigt – Støttende – Har altid 

været paa Skolens Parti – Raadet har virket godt – Ingen Indfly

delse, idet Raadet trods imødekommende Tilbud fra Skolen  

stadig har indtaget en kritisk eller passiv Holdning – Optraadte 

venligt og stilfærdigt uden mærkbar Indflydelse – Har ordnet en

kelte Uoverensstemmelser mellem Forældre og Lærere – Pas

sive og velvillige – Næppe direkte (indflydelse, red). R. er dog  

et Sted, hvor utilfredse Forældre kan læsse af, hvad der trykker 

dem, og som de ikke vilde gaa til Skolen med alligevel. R.s  

Eksistens kræver lidt extra fra Skolens Side, som helst maa tage 

Initiativet. 

En større betydning var det nok, at lærerne nu fik mulighed 
for at vælge formanden for lærerrådet, ligesom der blev op
rettet fælleslærerråd i de enkelte kommuner. 

En forening i vækst
I 1937 fik Danmark – med Jørgen Jørgensen som undervis
ningsminister – en ny skolelov, der byggede på arbejdet i den 
”store skolekommission” 191923. Den tog først og fremmest 
sigte på at forbedre landsbyskolernes fagtilbud. For især køb
stædernes vedkommende betød den, at mellemskolen blev 
integreret i skolesystemet med dels eksamensmellemskolen 
fra 1903, dels en ny eksamensfri mellemskole, der skulle 
imødekomme alle de (ikkeboglige) elever, der ikke blev op
taget i eksamensskolen, der i øvrigt oplevede en betydelig 
vækst i elevtallet. Loven fik en noget krank skæbne, dels 
kom den anden verdenskrig med mangel på byggematerialer, 
dels var mange landkommuner endnu ikke klar til den store 
reform af skolen. 

Loven gav dog efter krigen anledning til bygning af nye 
centralskoler på landet. Her følte forældrene et stigende be
hov for mere undervisning til deres børn, fordi der i fremtiden 
ville blive færre arbejdspladser ved landbruget. Især følte 
man et behov for en reform af eksamensskolen. Efter flere 
års drøftelser lykkedes det Jørgen Jørgensen, der var blevet 
undervisningsminister igen i 1957, at få en ny lov vedtaget i 
1958. Den indebar afskaffelse af mellemskolen, en såkaldt 
mild deling i almene og boglige klasser på 6. og 7. klassetrin 
og en treårig realafdeling. Undervisningspligten blev ikke ud
videt, men de frivillige 8., 9. og senere 10. klasser fik op gen
nem 1960´erne stor søgning. 

I Danmarks Lærerforening var der blandt købstadlærerne 
modstand mod at afskaffe delingen af eleverne. Afgørende 
var derfor et forlig mellem ministeren og Danmarks Lærer
forenings formand, Stinus Nielsen.

Skoleinspektørforeningens formand, skoleinspektør Jens 
Bach, Lillerød, synes at have indtaget en moderat holdning i 
modsætning til mange af købstadlærerne, og mange af kol
legerne.

På skolelederforeningens årsmøde den 2. maj 1958, en lille 
måned før lovens vedtagelse, beskæftigede Jens Bach sig 
med den kommende lov og sagde herom:

”Forslaget kan vel betegnes som det bedst opnåelige i øje 

blikket – og jeg mener, det rummer visse muligheder for en  

god udvikling, selv om det som sagt desværre ikke giver os  

det obligatoriske 8. skoleår – og en betydelig nedsættelse af 

klassekvotienten. Spørgsmålet, om der er gjort nok for den  

ikkeboglige linje, er jo ikke helt klart, og det afhænger først  

og fremmest af de planer, der nu skal udarbejdes og det ind

hold, der gives dem”.

Jens Bach fandt, at der måtte skabes målsætning for og ind
hold i de ikkeboglige klasser, og sluttede sin omtale af den 
kommende lov med at udtrykke tilfredshed med, at der nu 
kom en afslutning på en årelang debat; kun fremtiden kunne 
svare på, om forventningerne blev indfriet.

Heller ikke undervisningsministeren brugte de store ord, da 
han på samme møde fastslog, at reformen ikke betegner  
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nogen revolution, ”men betydningen ligger i, at den er mere 
rummelig og mere menneskelig over for børnene”.

De forsigtige ord fra både Jens Bach og ministeren skyldes 
vel også, at der i inspektørkredsen var modstand, i det mind
ste skepsis, over for skolereformen. I den efterfølgende dis
kussion om formandens beretning rejste J.A. Mathorne, Hor
sens spørgsmålet om en resolution imod reformen, men 
flere talere frarådede en sådan.

Det siges, at Jørgen Jørgensen på årsmødet overvandt 
modstanden mod loven ved at udtale, at dens lykkelige gen
nemførelse afhang af skolelederne. Ifølge referatet fra års
mødet sluttede ministeren sin tale med at sige:

”De skoleledere, som sidder her, har det store ansvar ude, hvor 

det praktiske arbejde udføres. Jeg takker jer for det dygtige og 

ansvarsfulde arbejde, I udfører, og jeg er tryg ved, at arbejdet 

ligger i jeres hænder. Af jeres indsats vil meget afhænge, ikke 

mindst om den skolereform får den betydning, som jeg fuldt og 

fast tror på, og jeg lægger trygt arbejdet i jeres hænder”.

Efter ministeren holdt rektor Jens Ahm, Esbjerg, foredrag om 
emnet: ”Fra skole til samfund”. Jens Ahm, der havde engage
ret sig stærkt i arbejdet med erhvervsvejledning, beskæfti
gede sig især med de ikkebogligt interesserede elever og 
folkeskolens erhvervsforberedende funktion. Han ramte der
med noget, der i de følgende år fik en helt central plads i 
skolens hverdag.   

 For at følge loven op nedsatte undervisningsministeren  
efteråret 1958 Folkeskolens læseplansudvalg, hvis formand 
var statskonsulenten for folkeskolen, K. Helveg Petersen, der 
havde været skoleinspektør og stadsskoleinspektør i Nykø
bing S. Jens Bach blev medlem af udvalget. Da Jørgen Jør
gensen i 1961 som minister blev afløst af Helveg Petersen, 
blev Jens Bach konstitueret i en stilling som undervisnings
inspektør i ministeriet med 8. og 9. klasserne som sit særlige 
ansvarsområde. Han afløstes nu som formand af Svend 
Aage Werborg, Esbjerg. 

Et resultat af læseplanudvalgets arbejde blev den ”blå be
tænkning”, der godt kan betegnes som den mest betydnings
fulde undervisningsvejledning i folkeskolens historie; ligesom 
1958loven blev den skelsættende. Når de tilsammen var 
med til at give folkeskolen en udvikling, der altid vil have en 
fremtrædende plads i skolens historie, hænger det også 
sammen med, at loven var til at vokse i.

Det danske samfund oplevede i disse år en gennemgriben 
de forandring. Landbrugssamfundet veg for industrisamfun
det. Behovet for skole og uddannelse steg mærkbart. Foræl
drene udvidede selv undervisningspligten ved, at så godt 
som alle børn fortsatte ud over den undervisningspligtige  
alder. Elevtallet voksede, og seminarierne uddannede nye 
lærere, der stod over for stadig nye udfordringer.   

Også skolens ledere oplevede de nye udfordringer. Der 
blev i disse år bygget nye centralskoler i landkommunerne, 
eller de, der allerede var opført, blev udvidet. Der blev ud

nævnt mange nye skoleinspektører, og foreningens med
lemstal næsten tredobledes fra 574 medlemmer i 1957 til 
1505 i 1972. Det stillede foreningen over for nogle påtræn
gende organisatoriske problemer.

Bestyrelsesarbejdet
Skoleinspektørforeningen havde i kraft af sit oprindeligt be
skedne medlemstal været en ret eksklusiv forening, der kun 
omfattede skoledirektører, viceskoledirektører, stadsskolein
spektører og skoleinspektører, altså ledere ved de købstad
ordnede skoler. Viceskoleinspektørerne havde som nævnt de
res egen forening, men det havde førstelærerne, der var en 
meget sammensat gruppe, ikke. Deres beføjelser svarede 
heller ikke til skoleinspektørernes.

Det, der bandt skoleinspektørernes forening sammen, var 
det årlige medlemsmøde, hvor der blev valgt en formand og 
en bestyrelse. Det meste af arbejdet hvilede på formanden, 
der også var medlem af DLF’s hovedstyrelse, og foreningens 
udadrettede aktiviteter gik gennem herigennem.

Bestyrelsens arbejde kan belyses af forhandlingsprotokol
len og de årlige formandsberetninger, der sammen med års
mødereferaterne blev sendt som ”Meddelelser” til medlem
merne. Heraf fremgår bl.a., at formanden måtte besvare 
mange tjenstlige forespørgsler fra kolleger rundt om i landet.

Skoleinspektørernes løn og arbejdsforhold optog en stor 
del af bestyrelsesarbejdet. Således var spørgsmålet om tje
nesteboliger ved nyoprettede skoler en del af foreningens  
politik i 1950´erne og 60´erne, ligesom man tilstræbte at øge 
ledernes timereduktion. Også stadsskoleinspektørernes ar
bejds og lønforhold måtte man beskæftige sig med. De før
ste ønsker om skolelederkurser kom frem i disse år, dels om
kring aktuelle skoleforhold, dels i form af kurser for nyud 
nævnte skoleinspektører. 

I 1958 fik vi en ny lønningslov, der gav skolelederne et løn
mæssigt løft, så de stort set kom på linie med gymnasielek
torerne. Bestemmelserne vedr. tjenesteboliger blev forringet, 
idet kommunerne fik større indflydelse på, om der skulle ind
rettes tjenesteboliger. Med årene blev spørgsmålet uaktuelt, 
for tjenesteboligerne forsvandt. Stadsskoleinspektørernes løn 
blev ikke forbedret.

I 1966 nedsatte foreningen et lønudvalg med Hans Holm 
som formand. De øvrige medlemmer var skoledirektør Aksel 
Findal, Gladsakse og skoleinspektør Henning Sørensen, År
hus. De udarbejdede bl.a. på baggrund af en spørgeskema
undersøgelse hos skolerne et fyldigt materiale om skolein
spektørernes lønforhold, timereduktioner og kontorhjælp. 
Materialet blev via DLF tilstillet den tjenestemandskommis
sion, der sad på det pågældende tidspunkt, og som også 
havde karakter af en lønkommission. Blandt lønudvalgets 
forslag kan nævnes et ønske om fremover at ændre stillings
betegnelse fra skoleinspektør til rektor for dermed at skabe 
en tilnærmelse til det svenske system. 

Om foreningens målsætning på lønområdet hedder det i 
udvalgets betænkning:
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 ”Vi må forlange os sammenlignet med skoleledere ved andre 

skoleformer og forventer, at den udvikling der er sket i folkesko

len siden 1958 med forskydningen opad i vore elevers alder og 

det mere nuancerede skolebillede med det deraf følgende større 

ansvar tilgodeses, således at vore stillinger sammenlignes med 

f. eks. gymnasierektorer og ikke med lektorer”.   

Tjenestemandskommissionens arbejde resulterede i 1969 i en 
ny tjenestemandslov og et nyt lønsystem, idet lederstillin
gerne blev klassificeret efter et pointsystem, hvor der blev 
foretaget en vægtning efter klassernes antal og art.

Organisationen ændres
Den store vækst i medlemstallet mærkedes på foreningens 
årsmøder, som samlede et flertal af medlemmerne. Hidtil 
havde man kunnet afvikle selve generalforsamlingen på 
nogle timer og derefter udfylde programmet med skolepoliti
ske og pædagogiske foredrag. Denne form for generalfor
samling var uholdbar, og i 1969 tog den organisatoriske del så 
lang tid, at man måtte sende en foredragsholder hjem med 
uforrettet sag.

I 1966 stillede skoleinspektører fra Hjørring Amt forslag  
om en ny foreningsstruktur, der byggede på opdeling i amts
kredse og et repræsentantskab som foreningens besluttende 
myndighed. Der gik dog nogle år, før foreningen tog forslaget 
op. Dens struktur blev drøftet på årsmøderne i 1969 og 1970 
for endelig at blive vedtaget i 1971.  

I mellemtiden var der gennemført en kommunalreform, og 
de nye amter kom til at danne rammen om foreningens regi
onale opdeling. Amtskredsen valgte herefter et antal repræ
sentanter i forhold til medlemstallet, og de mødtes første 
gang i 1972. Mønstret blev nu et endags repræsentantskabs
møde og et årsmøde over to dage.

Bestyrelsen blev valgt af repræsentantskabet, dog således 
at en repræsentant for de københavnske skoleinspektører, 
der i 1967 havde indmeldt sig kollektivt i foreningen, var sik
ret en plads i bestyrelsen.

Medlemmerne af bestyrelsen blev i reglen opstillet af de 
enkelte amtskredse, og der blev ofte mellem repræsentan
terne for flere kredse truffet aftaler om, hvem man skulle 
stemme på. Der forekom derfor på naturlig vis en geografisk 
spredning. Men i slutningen af 1970´erne var der stærke rø
ster fremme om, at bestyrelsen skulle bestå af repræsentan
ter for hver enkelt amtskreds, så kun formanden blev valgt af 
repræsentantskabet. Det ville give bestyrelsen en anden 
sammensætning, som mange følte ville være uheldig, da det 
jo ikke sikrede de stillingsgrupper, som foreningen bestod af. 
Forhandlingerne endte med en udvidelse af bestyrelsen og et 
pålæg om, at den skulle holde fire årlige møder med amts
formændene. Dette skabte en tættere kontakt mellem 
landsbestyrelsen og de lokale kredse.

Når den nyvalgte bestyrelse trådte sammen, nedsatte den 
forskellige udvalg, hvis arbejde senere skal omtales. De 
havde ret frie hænder med hensyn til at tage nye opgaver op, 

og i årsberetningen fik de deres selvstændige afsnit. Fore
ningen mistede efterhånden sin karakter af at være en ”for
mandsforening”. Hertil bidrog også, at formanden ikke læn
gere automatisk blev medlem af Danmarks Lærerforenings 
hovedstyrelse.

En forening for alle skoleledere
Et af resultaterne af tjenestemandsloven 1969 var, at der nu 
kom egentlige souschefer på alle skoler over en vis størrelse, 
ligesom der indførtes en ændret status for førstelærerne. 

De sidste havde i 1968 dannet deres egen forening med 
Ole Kromann Kristensen, Tryggelev på Langeland som initia
tivtager og første formand. Det skete i nogen grad som reak
tion på, at førstelærerne følte sig forbigået ved lønningsloven 
i 1958. Men stillingen havde også skiftet karakter. Der var 
ikke mange skoler tilbage med en førstelærer og en lærer
inde + evt. en andenlærer. Førstelærerne var nu blevet le
dere af centralskoler med 7 årgangsdelte klasser. Med kom
munalreformen 1970 forsvandt skellet mellem landkommuner 
og bykommuner, og førstelærerne fik med den nye skolesty
relseslov samme status som skoleinspektørerne.

Det var desuden en stilling, der var i tilbagegang, dels fordi 
mange skoler i landdistrikterne måtte forventes nedlagt, dels 
fordi førstelærerne ved skoler med 8 klasser og derover blev 
skoleinspektører, og oprettelse af en børnehaveklasse ville 
netop udløse en sådan omnormering.

Med viceskoleinspektørers status som souschefer og før
stelærernes nye vilkår var der en god logik i, at de tre for
eninger, skoleinspektørforeningen, viceskoleinspektørforenin
gen og førstelærerforeningen blev lagt sammen. Det skete 
med virkning fra 1976 organisatorisk på den måde, at de to 
sidstnævnte foreninger blev opløst og medlemmerne over
ført til skoleinspektørforeningen, der nu tog navneforandring 
til Danmarks Skolelederforening. 

Bestyrelsen fik da følgende sammensætning: 1 førstelærer, 
3 viceskoleinspektører, 5 skoleinspektører og 1 skoledirektør. 
Sammensætningen afspejlede i nogen grad det talmæssige 
styrkeforhold mellem medlemskategorierne. Dette var dog 
kun en overgangsordning. På længere sigt har man ikke til
stræbt denne matematiske balance, men valgt ud fra de 
foreslåede personer. Foreningens medlemstal nåede nu op 
på ca. 2000 medlemmer og var 1980 på 2585. 

Tre formænd
Strukturomlægningen med amtskredse og repræsentantskab 
blev foretaget, mens Hans Holm var formand (196672). Han 
trådte nu tilbage, bl.a. fordi han i mellemtiden var blevet 
skoledirektør, og i stedet valgtes skoledirektør Hjalmar 
Thomsen, Aalborg med kun 2 stemmer foran kollegaen fra 
Rødovre, H. E. FrankHansen, der ved konstitueringen blev 
næstformand.

Hjalmar Thomsen havde tidligere været medlem af besty
relsen og fortsatte nu moderniseringen af foreningen. Det 
skete bl.a. gennem nedsættelse af forskellige udvalg og be
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gyndende udsendelse af information til medlemmerne. I Aal
borg havde han som viceskoledirektør og fra 1956 som skole
direktør markeret sig som skolemanden, igangsætteren og 
inspiratoren. Han havde arbejdet stærkt for de udelte 6. og 7. 
klasser i kommunen, og han bød skolenævnene varmt vel
kommen.

Da hans valgperiode udløb i 1974, opstillede han igen sam
men med H. E. FrankHansen og skoleinspektør Peter Us
sing Olsen, Løkken, (der opstillede i forståelse med Hjalmar 
Thomsen, så der kunne være en ”menig” skoleinspektør at 
stemme på). FrankHansen vandt stort over de to andre. 
Hjalmar Thomsen var på forhånd klar over, at han ikke ville 
blive genvalgt, men ønskede altså at blive ”væltet”. 

Hvad der var årsagen til, at han ikke blev genvalgt, lader 
sig næppe forklare til bunds. Det kan skyldes hans væsen og 
hans holdninger, men måske var der også gjort et grundigt 
forarbejde for FrankHansen.

Han var ikke nogen ukendt mand i foreningen. Ved flere 
årsmøder havde han svaret på de indsendte spørgsmål af 
rets og tjenstlig karakter. Hvis Hjalmar Thomsen var skole
manden, var FrankHansen ”juristen”. Efter nogle år som læ
rer i folkeskolen kom han til Danmarks Lærerforening, hvor 
han var kontorchef, inden han en kort tid blev medhjælper 

for Hans Holm i skoleforvaltningen i Søllerød, for i 1970 at 
blive skoledirektør i Rødovre.

Ligesom Hjalmar Thomsen havde han ikke været skole 
leder og var således uden erfaring i den daglige omgang med 
lærere, elever og forældre. Nogle af foreningens medlemmer 
opfattede ham ikke som skoleinspektørernes mand. Man ci
terede ofte en udtalelse af ham, hvor han på et kursus for 
lærerkredsformænd skulle have sagt noget i retning af: ”Når 
man ser alle disse dygtige kredsformænd, er det ikke til at 
forstå, at vi får så elendige skoleinspektører”. Måske fældede 
han en dom over tidens rekruttering af skoleledere…

Provokerende udtalelser som denne elskede FrankHan
sen. Han kunne udtrykke sig meget skarpt og lagde ofte en 
vis distance for dagen. I årsberetningen fremsatte han sine 
egne synspunkter, som af og til kunne vække forargelse. Ek
sempelvis en advarsel til lærerforeningen mod ”kineserier” og 
brug af KAPtræsko, en henvisning til nu glemte emner som 
maoistisk indflydelse blandt lærere og Kommunistisk Arbej
der Parti. Eller et andet eksempel, hvor han gik til angreb på 
forlagenes ivrige markedsføring af engangsbøger i skolen. 
Mindre vel anbragt var vel en hilsen til skolenævnenes med
lemmer om, at de havde fået tillagt en kompetence, de ikke 
havde forudsætninger for at leve op til. 

Hans fortid i DLF var både en fordel og en vanskelighed, 
men den gav ham nok mulighed for at skabe den fornødne 
balance mellem skolelederforeningens ønsker om selvstæn
dighed og hensynet til lærerforeningen. 

Siden tiden i DLF havde FrankHansen kontakt til adskillige 
af Undervisningsministeriets folk, og det kom også nu for
eningen til gode. Et andet af FrankHansens mange initiati
ver var at tage kontakt til de norske og svenske skoleleder
foreninger, begge under deres respektive lærerforeninger. 
Det blev til årlige møder på bestyrelsesniveau på skift mel
lem det tre lande, og senere kom også Island med. Initiativet 
smittede, og gennem flere år afholdt amtskredsen i Nordjyl
land sammen med søsterorganisationer i Sydnorge og Vest
sverige velbesøgte kurser for skoleledere fra de tre lande.

FrankHansen var god til at uddelegere, havde selv visio
ner og tog gerne egne initiativer. Han blev en afholdt for
mand, en af foreningens store formænd. Men han havde 
også en kompetent bestyrelse, der trak på samme hammel. 

H. E. Frank-Hansen, medlem 
af bestyrelsen fra 1972, for-
mand fra 1974 til 1980.

E. Juul Eriksen, skoleinspektør 
ved Gudme Skole, fra 1970  
ledende skoleinspektør, blev 
medlem af skoleinspektørfor-
eningens bestyrelse i 1966 og 
var medlem af bestyrelsen ind-
til 1982. Han var i mange år  
foreningens kasserer.  

 
Ole Stenholt var viceinspektør 
og senere skoleinspektør ved 
Års Skole. Han var først med-
lem af bestyrelsen for Vice-
skole inspektørforeningen og 
kom ved sammenlægningen af 
foreningerne ind i bestyrelsen 
for DS i 1976 til 2000. Fra 1982 
var han foreningens kasserer.
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Mange af de medlemmer, der kom ind i bestyrelsen i disse 
år, fik en lang funktionstid. Det gælder således Birgit Darr, 
Århus, Finn Nygreen, Hillerød, Ole Stenholt, Års, Jens Kjær, 
Odense og lidt senere HansJørgen Færk, Næstved.  

FrankHansen trak sig tilbage som formand i 1980 og blev 
efterfulgt af skoledirektør Birgit Darr, Århus.

Årsmøderne
Årsmøderne har altid været foreningens flagskib, og med
lemmerne så hen til dem – også som et frikvarter, hvor man 
mødte kendte kolleger, måske også tidligere seminariekam
merater. Sagt lidt underdrevet var det faglige indhold vel hel
ler ikke uden betydning som en markering af stillingen og 
signaler om udviklingen. 

Møderne var gennem mange år blevet indledt med en hil
sen til kongeparret og mindeord over afdøde kolleger. Det 
faldt efterhånden væk. Der deltog et stort antal indbudte 
gæster fra Undervisningsministeriet, med ministeren i spid
sen, og fra de organisationer, som foreningen havde forbin
delse med. Ingen kunne være i tvivl om, at her mødtes folke
skolens topfolk.

Møderne samlede i 1970´erne gerne omkring 1.000 delta
gere, så det blev efterhånden svært at finde tilstrækkelig 
store lokaler. Det var en udfordring, der blev yderligere for
stærket efterhånden, som mange firmaer arrangerede udstil
linger af skolemateriel i forbindelse med møderne.

Årsmødet i 1973 blev afholdt på Sct. Annæ Gymnasium i 
Valby, der var – og er – kendt for sin musikundervisning. Og 
mødet begyndte derfor med en lille koncert. Derved indled
tes en tradition. Til dette møde daterer oprettelsen af rets 
og tjenstlig udvalg sig, vedtaget på initiativ af skoledirektør 
Arne Hyldegaard fra Frederiksborg Amt.

Året efter afholdtes årsmødet i Aalborg, hvor Hjalmar 
Thomsen (sammen med Peter Ussing Olsen) stod for arran
gementet. Om aftenen den første dag blev der arrangeret en 
koncert i Gug Kirke for mødets deltagere – dog uden den 
store tilslutning. De følgende år har årsmødet været åbnet 
med en koncert i reglen med sangkor fra nærliggende skoler.  

Årsmødet 1974 var også en fornyelse på anden vis, idet 
deltagerne fordelte sig på to af byens skoler, hvor de kunne 
vælge at deltage i en af otte temagrupper med kendte fore
dragsholdere. 

Forinden havde årsmødet skrevet sig ind i skolehistorien 
ved, at undervisningsdirektør Asger BaunsbakJensen holdt 
en tale, hvor han efter et interview i Berlingske Tidende ad
varede imod indoktrinering i skolen. Han havde i et foredrag 
udtalt, at der var visse grænser, der ikke kunne overskrides, 
når man underviser i folkeskolen. Man kunne ikke forkynde 
bestemte religiøse værdier lige så lidt, som der måtte finde 
indoktrinering sted i marxistisk retning. 

Berlingske Tidende blev opmærksom på foredraget og in
terviewede BaunsbakJensen. Bladet slog advarslen mod den 
marxistiske indoktrinering sensationsagtigt stort op i over
skriften. Dermed var diskussionen i gang.

Undervisningsminister Tove Nielsen skulle have talt på 
årsmødet, men måtte sende afbud på grund af et vigtigt 
møde i UNESCO. BaunsbakJensen kom derfor til både at 
holde hendes tale om revisionen af folkeskoleloven, og den 
tale, han var programsat til.  

Den sidste drejede sig i alt væsentligt om indoktrinerings
debatten, hvor han bl.a. udtalte:

 

”Det er min ængstelse, at vi gennem en stærk decentralisering 

og uden en forpligtende livsnorm kan komme til at ødelægge 

folkeskolen, hvis vi ikke får præciseret, at kundskabsmeddelelse 

er det centrale, og skolen skal ikke påtage sig en selvstændig 

opdragende rolle. Det må slås fast, at det ikke er skolens – eller 

lærerens  opgave at fremstille kristendommen eller en politisk 

anskuelse som den absolutte sandhed og derved ensidigt presse 

eleverne til at godtage denne sandhed. Og jeg vil tilføje, at kra

vet om kundskabsmeddelelse uden religiøs eller politiskideolo

gisk pression må gælde alle skolefag”.

Foreningens repræsentantskab havde på mødet dagen før 
vedtaget en udtalelse, der støttede en udtalelse fra Skole og 
Samfund og advarede mod indoktrinering i folkeskolen.

Året efter holdtes årsmødet i Falkonercenteret i Køben
havn. Temagrupperne var blevet indskrænket til 5, og om af
tenen var der en særlig underholdning for medlemmerne ved 
skuespilleren Ingeborg Brams. Dagen efter var der en panel
diskussion om skolelederen og skolestyrelsesloven med del
tagelse af formanden for folketingets undervisningsudvalg, 
Sv. Haugaard, borgmester Ib Juul fra Kommunernes Lands
forening, formanden for Skole og Samfund, Eigil Brinch, for
manden for Danmarks Lærerforening, Jørgen Jensen og en
delig FrankHansen. Det var vistnok efter dette årsmøde, at 
FrankHansen lod en privat bemærkning falde om, at pro
grammet havde været for ambitiøst. Måske havde han fået 
et hint fra Jørgen Jensen.

De følgende år fortsatte temagrupperne som en fast ind
slag i programmet, ligesom paneldiskussioner også blev det, 
og som noget nyt fik årsmøderne en overskrift, første gang i 
1977, hvor temaet var ”Folkeskolen – samfundets spejl”.

Studerer man programmerne for årsmøderne, kan man 
konstatere en betydelig bredde. Der var næppe et aktuelt 
emne, som ikke blev berørt, og tilsammen giver de et billede 
af den dynamik, folkeskolen oplevede i disse år. 

Kontakten med medlemmerne
Hidtil havde årsmødet været den vigtigste kontakt mellem 
bestyrelse og medlemmer. Men med tiden opstod der et  
stigende behov for at høre mere til foreningen. I Hjalmar 
Thomsens formandstid blev der nedsat et meddelelsesud
valg med David Nielsen, Odense, Magnus Østergaard, 
Rougsø og Peter Ussing Olsen, Løkken som medlemmer.

Udvalget begyndte i 1974 at udsende nogle små hæfter, 
bygget over forskellige temaer og redigeret af sidstnævnte. 
Det første kom i marts og præsenterede arbejdet i amtskred
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sene. Det følgende var et foredrag af ledende skoleinspektør 
Søren Jørgensen, Sindal. Han gjorde her rede for de ledende 
skoleinspektørers arbejdssituation. Det var i begyndelsen kun 
små meddelelser, skrevet på elektrisk skrivemaskine og off
settrykt. Efter et par år med en ret vildt voksende flora blev 
temahæfterne forsynet med farvet omslag og bogtrykt, og 
kommunikationsudvalget, der havde afløst meddelelsesud
valget, lagde faste planer for årets udgivelser. 

Når de i starten fremtrådte så fordringsløse, var det også 
for at undgå at virke for provokerende. Hæfterne blev meget 
vel modtaget hos medlemmerne, en oplysning, der sam
menholdt med deres ret primitive karakter illustrerer beho
vet.

Det oprindelige udvalg havde foreslået et egentligt med
lemsblad, men det vandt ikke gehør i bestyrelsen. Antagelig 
har hensynet til DLF spillet ind. Sagen blev også taget op se
nere uden held. Men i februar 1981 udkom det første nummer 
af ”DSKontakt” med undertitlen ”Meddelelser fra Danmarks 
Skolelederforening”. Antallet af temahæfter blev reduceret til 
4 numre årligt. Det nye blad skulle udkomme 4 gange årligt 
og kun være et meddelelsesblad fra bestyrelsen til medlem
merne og fra amtskredsene til medlemmerne. Altså en tyde
lig envejskommunikation. 

Undervisningsministeriet svarede fra tid til anden på kon
krete spørgsmål fra skolerne eller afgjorde konkrete sager. 

Disse afgørelser blev i stencileret form sendt til amtskonsu
lenterne for folkeskolen og sivede herfra videre ud til skole
forvaltningerne og nogle skoler. Der var fra skolelederne øn
sker om at få disse afgørelser tilsendt. Ved stor velvilje fra 
undervisningsdirektør Asger BaunsbakJensens side fik Dan
marks Skolelederforening en ordning, så de kunne behandles 
og udsendes i anonymiseret form. 

Det skete med de små hæfter ”Sagsafgørelser”, der kom 
uregelmæssigt fra 1980, ligesom DSKontakt ved kommuni
kationsudvalget og indtil 1982 med samme redaktør som  
temahæfterne. Senere overtog rets og tjenstligt udvalg selv 
arbejdet. Det blev betonet, at der var tale om afgørelser og 
svar i helt konkrete enkeltsager, så de kunne kun betragtes 
som vejledende for andre. Men for den skoleleder, der måtte 
ønske at se, hvorledes problemer undertiden fandt deres løs
ninger, var de gode at skele til.

Foreningens administration havde tidligere været forman
dens område, men dens vækst og stigende aktivitet aktua
liserede behovet for et sekretariat. Da det ikke var muligt at 
købe sekretariatsbistand hos DLF, oprettede foreningen sit 
eget, Ved Stranden 16, i 1978. Sekretariatsleder blev den tid
ligere formand, Hans Holm, først på deltid og fra 1979 på 
heltid. Det var FrankHansens fortjeneste, at skolelederne fik 
et effektivt sekretariat, som kunne betjene medlemmerne og 
holde kontakt til dem. Sekretariatets historie fremgår af det 
særlige opslag, som Finn Nygreen har udarbejdet.

Skoleledernes arbejdsvilkår 
I skolestyrelsesloven 1970 blev bestemmelsen om skole
ledelse udformet således: ”Lederen har såvel den administra
tive som den pædagogiske ledelse af vedkommende skoles 
eller institutions virksomhed”. 

Det er en såkaldt retsstandard, hvis indhold afhænger af 
den gældende lovgivning, de lokale instrukser og den enkelte 
skoles organisationskultur. Den er således ikke bare underka
stet forandringens lov, men vil til enhver tid være til diskus
sion. Det blev Danmarks Lærerforening og ikke skoleleder
foreningen, der kom til at levere den mest gennemgribende 
beskrivelse af lederstillingen. Det skete med et lille skrift, 
der hed ”Funktionsanalyse”, og som udkom i 1975. Her opdel
tes funktionerne i fem grupper: kontrolfunktion, styringsfunk
tion, administrationsfunktion, rådgivningsfunktion og samar
bejdsfunktion. DLF uddybede i 1978 i et notat fra en tema 
gruppe en enkelt side af kontrolfunktionen, nemlig tilsynet 
med lærernes undervisning, hvor man i stedet for udtryk som 
tilsyn og kontrol brugte ordet ”indseende”. 

Ét var naturligvis de teoretiske overvejelser over skolein
spektørens, førstelærerens og viceskoleinspektørens funktio
ner. Noget andet var den hverdag, der også skulle fungere.

Den rummede en betydelig arbejdsbyrde, som lederne 
måtte aflastes for, hvis de skulle leve op til forventningerne i 
funktionsanalysen og ikke mindst til forventningerne i en 
skole, der fik flere og flere opgaver, ikke bare af administrativ 
karakter, men også af pædagogisk art efterhånden, som ti

De første temahæfter var meget fordringsløst udstyret, men  
efterhånden fik de omslag og forsidebillede. Her forsiden af  
nr. 9/1976, som foreningen tilbød skolerne til uddeling blandt  
forældre. Tegning Jørgen Ussing.
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dens trivselskrav og medarbejderindflydelse blev mere og 
mere åbenlyse.

Det tilbagevendende spørgsmål var at have tid til at løse 
opgaverne. Ved fastsættelse af skoleledernes timereduktion 
var det forudsat, at der blev stillet den fornødne sekretærbi
stand til rådig. Det var et spørgsmål, der kom op allerede i 
Hans Holms formandstid, og som fandt en løsning i et cirku
lære fra Undervisningsministeriet og en udsendelse fra Kom
munernes Landsforening med vejledende retningslinier for 
sekretærbistandens omfang. Den endelige afgørelse lå hos 
de enkelte kommuner, og det var nogle steder vanskeligt at 
mobilisere den fornødne interesse.  

Det var i særlig grad lønudvalget først med E. Juul Eriksen 
som formand og senere Finn Nygreen og Jens Kjær, der kom 
til at beskæftige sig med ledernes arbejdsforhold, og dermed 
emner som pointberegning og klassificering samt mindre 
områder som honorar for skemalægning. 

Rets og tjenstligt udvalg, der startede sin virksomhed 
først med Frank Hansen som formand, og som efter et par 
års forløb fik først Birgit Darr og siden Finn Nygreen som for
mand, tog sig af arbejdssituationen som helhed og tvister 
mellem ledere og personale, skolenævn/bestyrelse og be
handlede årligt adskillige konkrete sager. Hvert år blev indgi
vet ca. 25 konkrete anmodninger om bistand i sager, hvor 
kolleger havde behov for at høre udvalgets syn på tingene. 
Herudover var emnerne bl.a. funktionsanalysen, sekretær

hjælpssituationen, arbejdsmiljøloven, skolefritidsordninger, 
og ikke mindst revisionen af skolestyrelsesloven.

Udvalget udarbejdede tillige udkast til svarskrivelser ved 
høringsprocedurer for så vidt som de ikke tydeligt indgik i  
andre udvalgs arbejde.

Der var kommet en ny skolestyrelseslov i 1970, men den 
var begrundet i den kommunalreform, der blev gennemført 
samme år, og der viste sig naturligt nok ret snart et behov 
for en revision. Et ministerielt udvalg blev i 1975 nedsat til at 
beskæftige sig med lovens kapitel 2 vedr. sammensætnin
gen af de lokale styringsorganer. I Danmarks Skolelederfor
ening var opfattelsen den, at det var naturligt, at foreningen 
fik sin egen repræsentant i udvalget, og det var også folke
skoledirektoratets indstilling. Det lykkedes ikke foreningen at 
blive repræsenteret, men den havde gennem rets og tjenst
ligt udvalgs formand, Birgit Darr, en tæt kontakt til både 
Danmarks Lærerforening og Skole og Samfund, da det gjaldt 
om at sikre skolelederne så stærk en stilling som muligt i de 
lokale beslutningsprocesser.

Styrelsesloven havde gjort skolenævn obligatorisk ved alle 
skoler. Det gav især skolelederne i de gamle købstadskoler 
nye opgaver. I landkommunerne havde skoleinspektørerne i 
reglen været sekretærer i skolekommissionerne. Arbejdsvil
kårene blev også for dem ændret efterhånden, som skole
nævnene blev mere bevidst om deres muligheder for indfly
delse. På landsplan førte det til en tættere kontakt mellem 
skolelederforeningen og forældreforeningen Skole og Sam
fund, hvis karismatiske formand, Eigil Brinch blev en nær 
samarbejdspartner.

De ledende skoleinspektører
En medlemsgruppe, der kom til at beskæftige foreningens 
bestyrelse en hel del i slutningen af 1970´erne, var de le
dende skoleinspektører. Problemet var ikke af ny dato. Op 
gennem 1950´erne og 60´erne havde foreningens bestyrelse 
flere gange beskæftiget sig med stadsskoleinspektørernes 
lønnings og arbejdsforhold, herunder timereduktion, og ad
skillige gange henledt opmærksomheden på deres forhold. 
Efter kommunalreformen i 1970 blev problemet forstærket.

Med skolestyrelsesloven af 1970 blev der ansat ledere af 
den enkelte kommunes skolevæsen. Det var skoledirektører, 
hvis kommunen havde en vis størrelse, og ellers ledende 
skoleinspektører, der ligesom de tidligere stadsskoleinspek
tører både var ledere af en skole og af skolevæsenet. Selv 
om man havde disse som forbillede, opstod der problemer 
med den nye stilling, måske især i de landkommuner, hvor 
alle skoleinspektører havde haft en tæt kontakt til skolekom
mission og kommunalbestyrelse. En central stillingsbeskri
velse manglede. 

Mange ledende skoleinspektører fandt, at foreningen ikke 
varetog deres interesser, og de dannede i 1976 et samråd i 
lighed med det, der fandtes hos skoledirektørerne. Frank
Hansen var ikke begejstret for samrådet, og bestyrelsen ned
satte et udvalg, der skulle fremkomme med forslag. Det be

Ved foreningens årsmøde i 1977 blev der arrangeret en revy med 
tekster af Louis Nielsen og John Olsen, ”Skolen – Samfundets 
(hul)spejl”. Nogle af sangteksterne blev sammen med tegninger 
af TAGE sendt som nytårshilsen til medlemmerne. Her de tre 
ministre, Tove Nielsen, Ritt Bjerregaard og Knud Heinesen.
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stod af fire ledende skoleinspektører, foreningens mange 
årige kasserer, E. Juul Eriksen, Gudme (formand), tidligere 
medlem af bestyrelsen, Tage Dam, Nibe, medlem af besty
relsen, Birthe Juel Jensen, Åkirkeby og amtskredsformand i 
Sønderjylland, A. Juul Pedersen, Toftlund samt de to skolein
spektører Hans Jørgen Eriksen, der var medlem af DLF’s ho
vedstyrelse, og foreningens næstformand, Peter Ussing Ol
sen, der fungerede som udvalgets sekretær. 

Udvalget foretog en grundig undersøgelse af antal og ar
bejdsforhold. Herefter udarbejdede det et forslag til stillings
beskrivelse og et forslag til forbedring af arbejdsvilkårene. 
Det sidste blev efter et møde i udvalget til i Københavns 
Lufthavn, da både Birthe Juel Jensens og Peter Ussing Ol
sens fly til henholdsvis Rønne og Aalborg var blevet forsin
ket. 

Grænsen for ansættelse af skoledirektører blev foreslået 
sænket fra 15.000 til 10.000 indbyggere. Det ville give 39 nye 
direktører. Desuden skulle timereduktionen for de øvrige for
øges mærkbart. Bestyrelsen godkendte forslaget og sendte 

det til samrådet, der ligeledes tilsluttede sig det. Derfra gik 
det til DLF, hvor modtagelsen var mindre velvillig. Efter for
handlingerne med ministeriet og Kommunernes Landsfor
ening blev direktørgrænsen nedsat til de 10.000 indbyggere, 
og timereduktionen for de resterende ledende skoleinspektø
rer blev forøget, men halvdelen blev fakultativ, så kommu
nalbestyrelserne selv kunne bestemme denne del af reduk
tionen. I praksis har de stort set fulgt foreningens forslag, 
indtil alle kommuner fik skoledirektører.

Danmarks Lærerforening og skolelederne
Danmarks Skolelederforening var en faglig forening under 
Danmarks Lærerforening og havde som skoleinspektørfor
ening haft en fast plads i hovedstyrelsen. Hidtil havde for
manden indtaget den, men FrankHansens ønskede ikke 
denne post. Derfor fortsatte Hjalmar Thomsen endnu to år  
i hovedstyrelsen. 

I 1976 blev DLF’s struktur ændret, og det indebar bl.a., at 
der nu kun var to fraktioner i hovedstyrelsen, de aktive med
arbejdere i folkeskolen og pensionisterne. Skolelederne 
måtte opstille på linie med lærerne, men foreningen havde 
også medlemmer nok til at kunne mønstre det nødvendige 
antal stemmer. Den valgte skoleinspektør H. J. Eriksen, og 
da han blev ansat som konsulent i DLF, overtog skoleinspek
tør Jens Kjær posten. Kjær sad gennem mange år som leder
nes repræsentant i DLF’s hovedstyrelse og udførte et stort 
arbejde. Foreningens medlem af DLF’s hovedstyrelse var  
ligeledes medlem af skolelederforeningens bestyrelse. 

DLF blev i disse år mere bevidst om sin rolle som lærernes 
fagforening, og da regeringen i vinteren 1979 ville ændre i læ
rernes rådighedstimer uden om de gældende aftaler, udløste 
det en aktion i form af et fagligt møde i undervisningstiden 
den 15. marts. Det var ganske vist i strid med lærernes forplig
telser som tjenestemænd og måtte betragtes som ulovligt.

FrankHansen blev med meget kort varsel underrettet om 
hovedstyrelsens beslutning, og fandt det udelukket at kunne 
indkalde skolelederforeningens bestyrelse. DLF’s formand 
ville kun acceptere, at der blev sendt en orientering til skole
inspektørerne, og det skete umiddelbart før arbejdsnedlæg
gelsen. FrankHansen kunne i sin orientering hverken fraråde 
aktionen af hensyn til solidariteten med lærerne eller til
skynde til den, men alene pege på lederens forpligtelser til 
bl.a. at opretholde tilsyn med eleverne. Aktionen blev senere 
drøftet i bestyrelsen og med DLF’s formand. DLF accepte
rede, at lederne under konflikter stod i en anden situation 
end lærerne, og at lederne fremover kunne holdes uden for 
arbejdsnedlæggelser.

Skolelederne reagerede forskelligt på aktionen, nogle støt
tede solidarisk DLF og indberettede sig selv som deltagere. 
Andre fandt den i strid med deres status som tjenestemænd.  
På repræsentantskabsmødet det følgende efterår var der  
røster fremme om, at Danmarks Skolelederforening skulle 
kappe forbindelsen til Danmarks Lærerforening. Men det var 
flertallet ikke rede til, selv om man også vidste, at der i læ

Da tegneren Claus Deleuran i 1981 illustrerede en håndbog i 
skole ledelse, var det naturligt at fokusere på samarbejdslederen. 
Let karikeret som Engelsteds maleri er det, men med en fin iro-
nisk henvisning til traditionen gennem de små billeder på væg-
gen. Også her er der tale om en samtidig opfattelse af ledelse, 
hvor man ikke er i tvivl om lederens selvopfattelse. 
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rerforeningen var medlemmer, der fandt, at lederne skulle ud 
af DLF. I en privat samtale bagefter lod FrankHansen forstå, 
at han ikke var fremmed for tanken om, at de to foreninger 
engang måtte gå hver til sit, selv om det ville smerte ham.

Skolelederuddannelse
Engang var det tilstrækkeligt, at skolelederen havde en god 
faglig uddannelse med kurser i skolens fag. Op gennem 
1960´erne og 70´erne skiftede rekrutteringen karakter. Den 
”dygtige lærer” blev skiftet ud med den ”gode kollega”, og 
mange lærerrådsformænd, fælleslærerrådsformænd og 
kredsformænd blev ledere. Selv om DLF uddannede sine til
lidsmænd godt og grundigt, stillede udviklingen stadig nye 
krav, og en egentlig lederuddannelse fandtes ikke. I DLF var 
holdningen den, at lederne først skulle på kursus efter ud
nævnelsen. 

I slutningen af 1960´erne arrangerede Den kommunale 
Højskole i Grenå ugekurser for skoleledere, ikke mindst med 
den daværende vicerektor, senere rektor, Jørgen Hahn som 
drivkraft. Højskolens kurser tog sigte på de administrative 
funktioner. Kurser i pædagogisk ledelse, herunder personale
ledelse, blev gennemført af Danmarks Lærerhøjskole, lige
ledes af en uges varighed. De var tilrettelagt af professor 
Carl Åge Larsen og afdelingsleder C. A. Høeg Larsen. 

Fra 1974 nedsatte Danmarks Skolelederforening et fast ud
valg, der skulle beskæftige sig med lederuddannelse, først 
med E. T. Nielsen, Løgstrup som formand. Bestræbelserne 
gik i retning af, at Den kommunale Højskoles og lærerhøj
skolens kurser skulle udbygges, og i årsberetningen 197677 
kunne E. T. Nielsen fortælle, at det efter forskellige forhand
linger med Danmarks Lærerforening nu var lykkedes at få 
denne til at gå aktivt ind for en egentlig skolelederuddan
nelse. 

DLF ville nu rette henvendelse til Kommunernes Landsfor
ening og undervisningsministeriet om nedsættelse af en sty
ringsgruppe med repræsentanter for ministeriet, KL, Dan

marks Lærerhøjskole, DLF og DS med henblik på plan læg 
ning af indholdet af en egentlig skolelederuddannelse. Året 
efter, i august, nedsatte KL en arbejdsgruppe, der skulle se 
på, hvordan en sådan kunne udformes. DS var repræsenteret 
ved Birgit Darr, der havde afløst E. T. Nielsen som formand 
for foreningens eget udvalg. 

Udvalget planlagde et modulopbygget kursus på 21 dage 
for nyudnævnte skoleledere, og det startede i 1980. Det om
fattede efter en introduktion emner som administration, pæ
dagogik og ledelse i 2 moduler, forudsætninger for ledelse, 
problembehandlingsmødet, problembehandlingskonferencen 
og problembehandleren, hver med et modul.

Kurserne blev holdt i Den kommunale Højskoles regi og 
blev i flere år forestået af Niels Bech og Jes Biering, Forsva
rets Kursusinstitution, Gurrehus.

I årene forud havde Danmarks Skolelederforening selv af
holdt kurser i nogle af de nævnte moduler, men de gik nu 
over til Den kommunale Højskole.

Foreningen havde sideløbende hermed afholdt forskellige 
kurser omkring aktuelle emner for alle medlemmer, enten 
alene eller i samarbejde med bl.a. Den kommunale Højskole. 
Også amtskredsene afholdt korte kurser for medlemmerne. 

Litteratur for ledere
Mange af temahæfterne kan også ses under synsvinklen  
lederuddannelse, og det er typisk for tiden, at der nu udkom 
bøger, der direkte henvendte sig til skolens ledere. Det var 
ikke længere tilstrækkeligt med lov og cirkulæresamlinger, 
men bøger om organisation og personaleledelse. Denne ud
vikling afspejler også en generel interesse i samfundet og er 
et udtryk for tidens interesse for medarbejderindflydelse og 
human relation ledelse.

Den første danske bog var Inger Schmidts ”Lederrollen”, 
der udkom i 1971. I 1979 fulgte Peter Ussing Olsens ”Skole

Dobbeltøksen

Engang i 1970´erne holdt FrankHansen ferie på Kreta og 
stiftede her bekendtskab med den minoiske dobbeltøkse, 
et kultisk pragtvåben fra oldtiden. Da kan kom hjem, fik 
han den grafisk behandlet (af arkitekt Jørgen Ussing) og 
godkendt som Danmarks Skolelederforenings logo. 

Det viser skolelederens marginalposition i spændings
feltet mellem kontrol og samarbejdsfunktionen, på den 
ene side en centralistisk, bureaukratisk person, myndig
hedernes stedlige repræsentant, på den anden side den 
gode kollega, samarbejdslederen, der formidler et bredt 
samarbejde mellem elever, lærere og forældre.

Høj cigarføring! F.v. Folmer-Skov, en repræsentant fra UVM, 
Frank-Hansen og Hans Holm.
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ledelse, forudsætninger og vilkår” – begge meget teoretisk 
betonede bøger. I året 1981 udkom der hele tre: P. Andersen. 
H. Blaksteen, H. Holm og N. Juul: ”Skoleledernes Opslags
bog”, Peter Ussing Olsen, Birgit Villadsen, Helge Ovesen og 
HansJørgen Færk: ”Håndbog i skoleledelse” og H. E. Frank
Hansen og Poul Svendsen (red.): ”Skoleledelse i dag”. Den 
sidste bestod af en række artikler, skrevet af forskellige sko
lefolk, der hver behandlede et aktuelt lederproblem. I 1982 
kom Ole Albæk, Erik Johnsen og Per Østergaard: ”Lærer, le
delse, skoleledelse”, baseret på Erik Johnsens ledelsesteorier. 
I 1985 kom Svend SkyumNielsen: ”At lede skoler i dag – på 
psykologisk grundlag”.

I anledning af Danmarks Skolelederforenings 75 års jubi
læum i 1982 udkom på bestilling af bestyrelsen et festskrift 
”Skolestyrets Udvikling – pyramiden og blomsten”, skrevet af 
Peter Ussing Olsen. Hans Holm tilrettelagde desuden en lille 
jubilæumsbog, hvor bl.a. de tidligere formænd for de tre for
eninger fortalte om deres formandsperioder. 

I 1975 og 1978 var der udkommet skolelederhåndbøger i 
henholdsvis Sverige og Norge.

De danske bøger viser samlet udviklingen fra en cirkulære
fikseret leder til en leder med en bred baggrund i organisa
tion og almen ledelsesteori – ud fra en bemærkning, der til
skrives en af ministeriets undervisningsinspektører: ”Leder 
bliver man, når regler og cirkulærer ikke mere slår til”.

Skolelovgivning og pædagogisk ledelse
En lignende opfattelse kan man iagttage, hvis man følger 
udviklingen i foreningens pædagogiske udmeldinger. Det 
hænger også sammen med den almindelige udvikling på 
skoleområdet. Ikke mindst var 1970´erne et årti, hvor der 
skete meget lige fra skolelovgivning til trivsel i klasseværel
set. Ved årtiets begyndelse var der forventninger om en ny 
skolelov på enhedsskolens princip. Undervisningspligten blev 
udvidet, men selve strukturomlægningen lod vente på sig, 
og i 1974 blev den endnu engang udsat. 

Udsættelsen var en af årsagerne til, at skoleinspektørfor
eningen nedsatte et ad hoc udvalg med Birthe Juel Jensen 
som formand, og Søren Hansen, Horsens, Bendt Thuesen, 
København og Peter Ussing Olsen (senere formand for pæ
dagogisk udvalg) som medlemmer, alle tre uden for bestyrel
sen. Udvalget udarbejdede et notat om konsekvenserne af 
skolereformens udsættelse. Det blev udsendt som tema
hæfte (nr. 3/1974) til medlemmerne. (Notatet rummede også 
et ændringsforslag til folkeskoleloven, som folketingsmed
lem Ole Flygaard (Rfb.) tilbød at fremsætte i folketinget, 
men da små partier normalt ikke kan få deres forslag igen
nem, blev det frarådet).

Efter at den nye folkeskolelov var vedtaget med Ritt Bjer
regaard som minister, udarbejdede pædagogisk udvalg, der 
blev et fast udvalg efter formandsskiftet i 1974, vejledninger 
for udarbejdelse af lokale undervisningsplaner, ligesom ud
valget beskæftigede sig med en række aktuelle pædagogiske 
spørgsmål, afgangsprøver, de 1619 åriges uddannelsesfor

hold, alternativ undervisning, særforsorgens udlægning, sko
lefritidsordninger, offentlige udmeldinger om skolen som U 
90, skolestartudvalgets betænkning og DLF’s ”Et helhedssyn 
på uddannelse”. 

Emnet pædagogisk ledelse var et tilbagevendende tema, 
og udvalget søgte også at imødegå den kritik, der disse år 
ofte blev rettet imod skolen fra visse borgerlige kredse. Un
der ét afspejlede udvalgets arbejde et ændret syn på ledelse, 
hvor ledernes pædagogiske opgaver fik større opmærksom
hed. ■

Foreningernes formænd

Overlærerforeningen
Th. Siersted, 1907 – 15
N.P. Tradsborg 1915 – 19
G.J. Arvin 1919 – 27
Valdemar Lassen 1927 – 35
J.C. Hartelius 1935 – 39
K. Andreasen 1939 – 49

Foreningen af Viceskoleinspektører i Provinsen
P. Munk Poulsen 1939 – 47
V. Andreasen 1947 – 51
Bernhard Sørensen 1951 – 62
E. Faber 1952 – 70
Svend Åge Bonde 1970 – 74
O. MønstedOlsen 1974 – 76

Førstelærerforeningen
Ole Kromann Kristensen 1968 – 70
E. Fink 1970 – 76

Danmarks Skoleinspektørforening (fra 1945)
Georg J. Jakobsen 1949 – 57
Jens Bach 1957 – 61
Svend Åge Werborg 1961 – 66
Hans Holm 1966 – 72
Hjalmar Thomsen 1972 – 74

Danmarks Skolelederforening (fra 1976)
H.E. FrankHansen 1972 – 80
Birgit Darr 1980 – 92
Hans Martin Jepsen, 1990 – 2000
Erik Lorenzen, 2000 – 2007

Lederforeningen
Jens Færk 1999 – 2007
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Venskab 
    og respekt
Birgit Darr 
Formand for Danmarks Skolelederforening
Æresmedlem
1980-1992

En fredag i 1980 på vej ned ad trappen efter et møde i Ved 
Stranden sagde DS’ daværende formand FrankHansen, at 
hvis jeg ville være formand, ville han anbefale bestyrelsen, 
at de stillede mig op. Jeg kunne tænke over det til på tirsdag. 
Det gjorde jeg så!

Først tog jeg hjem til min mand Erich og spurgte, om det 
var en god idé. Det syntes han. Dernæst gik jeg til min politi
ske chef Thorkild Simonsen, som var rådmand for 4. magi
strat i Århus. Han ville ikke blande sig i min foreningsmæs
sige karriere. Og tiden, den ta’r man, sagde han. Prikken 
over i’et var, da han tilføjede, at den post havde vi jo aldrig 
haft i Århus før…

Så med opbakning på begge fronter sagde jeg ja til tilbud
det, selv om det var en stor mundfuld, når man lige var ble
vet udnævnt til skoledirektør. Og jeg blev formand – bestyrel
sen indstillede mig enstemmigt, og jeg blev valgt. Det lå 
også lidt i kortene. Jeg havde i nogle år været næstformand 
og før det formand for Rets og Tjenstligt Udvalg samt Ud
dannelsesudvalget. 

Derudover var jeg gået hele vejen fra at være lærer til vice
inspektør, skoleinspektør, vicedirektør og skoledirektør sam

tidig med, at jeg var foreningspolitisk interesseret. Det  
startede i SYL – Sammenslutningen af Yngre Læ re re – der 
blev dannet som en reaktion mod Lærerforeningen, som vi 
fandt gammeldags. Vi fik tre pladser i DLF’s hovedstyrelse i 
1968 og her sad jeg til 1973, hvor jeg blev skole leder. I 1975 
blev jeg valgt ind i Skolelederforeningens bestyrelse.

Det nye var, at det var en kvinde, der skulle være formand 
for skolelederne. Det var der dog ikke nogen indvendinger 
mod. Jeg blev den første og indtil videre eneste kvindelige 
formand, og – i al beskedenhed – den formand, der hidtil har 
siddet længst. Til gengæld er jeg den sidste i rækken af sko
ledirektører, der har været formænd i Skolelederforeningen. 
Men det er nu også meget naturligt, at det er skoleledere, 
der står i spidsen for skolelederne.

En på torsken 
FrankHansen var jo den, der – om jeg så må sige – be
stemte i foreningen. Han var en magtfuld, dygtig formand og 
en dygtig debattør, der ikke var bleg for sige tingene lige ud. 
Vi havde et fint samarbejde, men jeg var ikke enig i hans ind 
imellem noget hårde udfald mod DLF.

Også på den baggrund så jeg det som en af mine vigtige 
opgaver at klinke nogle skår med Danmarks Lærerforening. 
Der havde gennem flere år udviklet sig et ufrugtbart klima – 
og på kongressen i 1981 i Odense var der nogle grove udfald 
mod skolelederne. Det var ikke i orden, og i frokostpausen 
besluttede vi os for, at hvis det fortsatte, ville vi gå. Så var 
det slut.

Jørgen Jensen var DLFformand, og ham havde jeg et me
get godt personligt samarbejde med fra min tid i hovedsty
relsen i DLF. Det betød noget i den situation. Efter jeg fra  
talerstolen havde sagt, at vi ikke ville blive ved med at finde 
os i at få ”en på torsken”, tog han ordet og støttede os i, at 
nu måtte det være slut. Og så holdt det op, bortset fra at  
historien med torsken kom i radioen hele dagen og i aviserne 
næste dag…

Dengang var det tæt på et brud. Og modsætningerne for
svandt ikke. Især blussede de op, når der – som dengang 

Formanden på talerstolen 
ved årsmødet i 1988.
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hvert andet år – var overenskomstforhandlinger. Vi mente jo, 
at vi fik for lidt i løn, og vi var utilfredse med ikke at være 
med til forhandlingerne og kun at få lov til at se på fra side
linien. Derfor ville skolelederne ud af Danmarks Lærerfor
ening.

Når det alligevel ikke skete i min tid, tror jeg det skyldes 
de gode relationer til DLF. Også den næste DLFformand 
Martin Rømer kendte jeg fra Århus og var glad for ham, lige
som jeg var med til at støtte hans kandidatur. Forbindelsen 
betød, at vi var åbne om foreningspolitiske spørgsmål, og jeg 
var til mange møder på tomandshånd med ham. Vi havde et 
godt forhold til hinanden og det samme gjaldt foreningerne, 
der lavede mange ting sammen. 

Martin var også en fantastisk taler og holdt en gang en til 
vores årsmøde, hvor han bl.a. understregede, at ”sammen er 
vi stærke”. Selvfølgelig var det for at holde sammen på trop
perne, men det var en flot tale. Han var nemlig samtidig klar 
over, at det var nødvendigt at give skolelederne den fornødne 
plads.

Hvor modsætninger blev blødt op, bølgede andre frem og 
tilbage. Fx ved arbejdsnedlæggelserne, hvor lærerne var tæt 
på at mene, at vi også skulle nedlægge arbejdet. Men det 
ville være dødbringende for skolelederne, hvis vi var med i 
sådan noget. Her var det nødvendigt at forstå, at vi kun 
kunne sige til lærerne: Det må I ikke – og så gå!

Kort tid efter fik vi lavet en helt klar aftale med DLF, så der 
ikke senere opstod problemer på dette område. Men på 
skole ledernes repræsentantskabsmøde i Aalborg i 1985 var 
den gal igen. På et tidspunkt måtte vi fra bestyrelsens side 
sige til vores repræsentanter, at hvis de mente det, de 
sagde, måtte skolelederne forlade DLF. Og så bakkede de 
alle sammen, det ville de alligevel ikke…

Dansede med ministeren
Jeg har altid haft den opfattelse, at selv om DS ikke havde 
forhandlingsret, så var det meget vigtigt, at foreningen 
havde en god forbindelse og et godt forhold til Undervis
ningsministeriet og ministeren, der i mit første formandsår 
var Dorte Bennedsen. Derefter kom Bertel Haarder, som jeg 
”fulgtes med” i 11 år. 

Det fik stor betydning for skolelederforeningen. Tidligere 
blev alt, hvad vi udtalte os om, sendt via Danmarks Lærer
forening. Ikke kun forhandlingsstof, men også vores holdnin
ger til nye pædagogiske tiltag, skolelovning m.m. skulle sen
des til DLF, hvor det blev indarbejdet i deres skrivelse og 
sendt til ministeriet. På samme måde kunne vi ikke sidde i 

noget udvalg, uden at DLF udpegede en skoleleder – og det 
gjorde de ikke ret tit.

Det blev simpelthen lavet om, da Bertel Haarder kom. 
Han sagde: Jeg vil snakke med lederne, de skal høres selv
stændigt og have deres egne pladser i dette og hint udvalg  
Og hans embedsmænd prøvede at fortælle ham, hvad man 
plejede at gøre, men... Bertel snakkede med dem, han ville 
snakke med. På den måde skete der nærmest en revolution, 
da han kom til, synes jeg. 

Vi så det straks på det første årsmøde, Bertel Haarder del
tog i hos os. Normalt sad rækken af embedsmænd forrest og 
hørte, hvad ministeren sagde – tilbagelænet – for de havde 
skrevet det meste selv. Men da Bertel talte, skrev de løs. Jeg 
spurgte departementschefen, hvorfor? Jamen, vi ved jo ikke, 
hvad han siger… det, vi har lavet, bruger han ikke!

Vi fik hurtigt knyttet en kontakt til ministeren. Bl.a. fordi 
han altid kom til vore årsmøder og  årsmødefester. Det var 
en fordel at være kvinde, så man kunne have ministeren til 
bords og senere danse med ham. Bertel Haarder dansede 
med alle damerne, han er for øvrigt en formidabel danser! I 
løbet af årene blev det til mange gode samtaler og mulighe
der for at give ministeren gode råd omkring skoleledernes 
forhold. Ja, faktisk sagde en af hans embedsmænd en gang 
til mig, at nu var de snart trætte af alle de ”gode ideer”,  
skolelederne gav ham til festerne…

Den gyldne karklud overrækkes til undervisningsministeren.

Overskrift fra Jyllands-Posten 1. oktober 1988:
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Det betød, at ikke alene kunne vi skrive til ministeren. Jeg 
kunne tage telefonen og ringe til ham – og det gav resultater. 
Han vendte simpelthen tingene op og ned. Vi blev spurgt 
som skolelederforening, og han forlangte, at vi sad med som 
os selv i alle relevante sammenhænge – og Lærerforeningen 
kunne ikke gøre andet end at sige: Nå! For det bestemte den 
ikke.

Bertel Haarder og jeg kom på denne måde til at kende hin
anden meget godt, og på et årsmøde tillod jeg mig at kriti
sere ministeren for noget, han havde sagt i en af aviserne i 
dagene forud for mødet. Da Bertel Haarder senere gik på  
talerstolen, hev han øjeblikkeligt avisudklippet frem fra sin 
lomme, viftede med det og sagde: Birgit Darr og jeg er lige
som et ægtepar, der ved, hvad den anden vil sige!

DS havde fået sit eget lille sekretariat – med Kate Jensen 
som sekretær og først tidligere formand for DS, skoledirektør 
Hans Holm og siden tidligere kontorchef i Undervisningsmi
nisteriet FolmerSkov som sekretariatsleder, i spidsen. Fol
merSkov sagde til mig engang: Ved du hvad, Birgit, denne 
her forening har langt større indflydelse, end den er beretti
get til. Han vidste, at vi rent formelt ikke havde så meget at 
komme efter, men sagde: I gør jo alting alligevel.

Uddannelse og udvikling
I  perioden skete der fremskridt med hensyn til uddannelsen 
af skolelederne. Der var et 8 dages kursus på Den Kommu
nale Højskole, men qua et virkelig godt samarbejde med rek
tor Jørgen Hahn, fik vi udvidet kurset til 4 uger. 

I dag lyder det ikke af meget, men dengang havde vi reelt 
ingenting, og det var svært at få ændringer igennem. Hvorfor 
skulle skolelederne have 4 uger, når alle andre chefer kun 
havde lidt over én uge? Men det lykkedes – og vi har gen
nem årene haft et meget godt samarbejde med Den Kom
munale Højskole både med rektor Jørgen Hahn og udviklings
konsulent Hans Jesper Højlund.

Senere fortsatte DS denne uddannelse. Der blev lagt 4 
uger på, som foreningen stod for – med en række konsulen
ter, vi havde hyret som undervisere. Dermed havde vi skabt 
en i alt 8 uger lang, rigtig god uddannelse for skoleledere, 
syntes vi. Her blev også de første netværksgrupper for skole

ledere dannet, hvor værdifulde kontakter blev etableret, og 
mange skoleledere husker sikkert tydeligt den tid, og hvem 
de var på hold med etc. 

Drøvtyggerbanden 
I 1984 nedsatte Bertel Haarder et udvalg for at kulegrave 
specialundervisningen i folkeskolen. Og han spurgte, om jeg 
ville være formand. Rygtet ville vide, at det var et besparel
sesudvalg, og fordi jeg ikke syntes, at der skulle spares på 
dette område, ville jeg kun være formand, hvis det ikke 
skulle være et besparelsesudvalg.

Jamen, sådan var det heller ikke, lød det fra Bertel. Det 
fortalte jeg udvalget, da jeg blev formand – og vi var glade. 
To dage efter så vi i Berlingske, at ministeren havde nedsat 
et specialundervisningsudvalg med Birgit Darr som formand, 
der skulle lave besparelser…

Derefter ringede journalisten til mig og spurgte, om jeg 
ville uddybe, hvad der lå i det. Jeg havde kun én ting at sige, 
og det var, at jeg ikke var formand længere for udvalget, hvis 
det hun skrev passede – så hun måtte have misforstået mini
steren. Og hvad gjorde Bertel? Jo, i næste dags avis stod der 
med store typer: Minister giver direktør undskyldning! Sådan 
er han også, og der tager jeg hatten af for ham.

 Siden blev jeg bl.a. formand for Folkeskolens Forsøgsråd 
og det senere Udviklingsråd, der fik til opgave at fordele 400 
mio. kr., som Folketinget havde bevilliget til forsøgs og ud
viklingsarbejder i skolerne. Dette projekts ophavsmand var 
den senere undervisningsminister Ole Vig Jensen.

Jeg var udpeget til formand for Udviklingsrådet som skole
direktør i Århus, og skoleinspektør Hans Jørgen Færk var DS’ 
repræsentant i Udviklingsrådet. Vi var her med til at påvirke 
forberedelsen af og formuleringerne i den nye folkeskolelov, 
der kom i 1993. Det lykkedes, at få Udviklingsrådets 25 med
lemmer, som kunne have strittet til alle sider, til at afgive en 
enig anbefaling til Bertel Haarder. Det var ganske flot.

Ikke at der ikke var problemer med Bertel under de for
søgsarbejder, der blev sat i gang indledningsvis. Han ville 
ikke have, at vi ”praktikere” var med til at evaluere udviklin
gen; det skulle forskerne gøre og det skulle gå hurtigt! Udvik
lingsrådet foreslog også, at tre forskere skulle sammenskrive 
rapporterne. Bertel kaldte de tre forskere for drøvtyggerban
den, og sådan nogle havde han ikke brug for – fordi han 
kunne selv tygge sin mad.

En bog blev der dog alligevel skrevet, og forskernes arbejde 
dannede baggrund for førnævnte udtalelse fra Udviklingsrådet. 
Det betød, at Folketinget fik et gennemarbejdet grundlag at 
tage stilling på, da folkeskoleloven skulle ændres. Rapporten 
har i øvrigt en ko på forsiden. Skolelederforeningen var såle
des også her med i forreste række.

Kommunernes Landsforening
Det var også meget vigtigt for DS at have en god kontakt til 
Kommunernes Landsforening. Formanden for KL var min tid
ligere chef, rådmand Thorkild Simonsen, som i mellemtiden 

Omslaget på den såkaldte 
Drøvtyggerrapport 1992.
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var blevet borgmester i Århus, og dermed havde jeg en god 
relation.

KL havde et skolekontaktudvalg, der afgav indstillinger til 
KL’s politiske skoleudvalg. Skolekontaktudvalget bestod af 
bestyrelsen for Skoledirektørforeningen og så nogle person
ligt udpegede skoledirektører. Jeg kom med i dette udvalg 
som skoledirektør i Århus. Men jeg var jo også skoleledernes 
formand, og jeg ved, at KL’s embedsmænd var glade for på 
den måde også at have kontakt til Skolelederforeningen. Da 
jeg gik af, og Hans Martin Jepsen blev formand, fik forman
den en fast plads i udvalget. 

Folkeskolens Venner
Der skete mange ting de år, og vi var med til at starte meget 
op. Og det hele var ikke kun at udøve interessevaretagelse 
udadtil. Fx kan man nævne de temahæfter, vi var begyndt at 
lave systematisk til medlemmerne, der handlede om de ting, 
der var oppe i tiden – nyt om ledelse, om pædagogik, DS’  
kurser osv. Blandt redaktørerne var skoledirektørerne Peter  
Ussing og Kurt Frandsen.

På en måde blev medlemmerne godt opdateret på udvik
lingen, såvel skolepolitisk som professionelt, og hæfterne var 
med til at skabe en ny identitet for skoleledere og for forenin
gen. De var endda til salg – og de blev købt af mange, og 
langt fra kun praktiserende skoleledere, men potentielle  
le dere, forvaltninger, politikere, skolebestyrelsesmedlem  
mer m.fl. 

Så det var en imageskabende aktivitet, hvilket der også var 
brug for. Næsten hver sommer, når børnene begyndte i sko
len, så man overskrifter om, at folkeskolen fik dumpekarak
ter. Til sidst blev jeg så sur, at jeg stiftede en forening, der 
hed ”Folkeskolens Venner”. Her mødtes vi en gang imellem i 
en gruppe bestående af lærere, skoleledere, politikere og 
mange andre – ja endda journalister – og udtalte os til pres
sen om de positive ting, der virkelig også foregik .

Jeg var også løbende i dialog med pressen – ikke mindst 
med de kvindelige journalister, der var mange af på skoleom
rådet de år. Jeg sagde, at jeg ikke kunne forstå, at de blev 
ved med at skrive så meget skidt om folkeskolen. Men de 
replicerede: Det er da jeres egen skyld. I kan da bare gå hen 
og gøre noget mere reklame på den positive måde. Det fik 
os til at tænke lidt.

Tidens hotte ord var service og serviceudvikling med Jan 
Carlzon og SAS i spidsen. Så, sammen med tre konsulenter 
fra Århus lavede DS et hæfte om undervisning ”til tiden” og 
”hele tiden”. Det var vores slagord. Altså man kom til tiden, 
når man var lærer, og man underviste hele timen. 

Det skabte et udviklingsorienteret og positivt fokus på fol
keskolen. Og det blev taget nådigt op af medierne. Ja, det 
kom så langt, så vi kom i BBC i England. De var i Århus, 
hvor vi arbejdede konkret efter de tanker, og optog en tv 
udsendelse på engelsk, om hvor langt man var i det danske 
skolevæsen og i Skolelederforeningen med bl.a. service
udvikling og ledelse.

Den Gyldne Karklud
Der skete noget med lederrollen i ’80’erne. Fra at være en 
lærer, der var blevet leder, men alligevel stadig var med ”i 
flokken”, så blev man mere og mere leder – og det var man 
også nødt til, fordi det blev der stillet krav til skolelederne, 
ikke mindst fra Bertel Haarder. 

Han provokerede også. Inden vores årsmøde i 1988 hav 
de Bertel ved en anledning kaldt skolelederne for nogle kar
klude. Han syntes nok ikke, at vi var trådt nok i karakter som 
ledere, vores fremtoning var ikke stærk nok. Han mente det 
ikke så slemt, men vi var da berørt, da en karklud næsten er 
det værste at blive sammenlignet med, en sådan slatten, 
våd én!

I hvert fald fandt vi før årsmødet ud af indstifte ”Den 
Gyldne Karklud”. Vi fik lavet en karklud med tapetklister, så 
den kunne stå op. Den blev så sprayet med guldlak og sat på 
et forgyldt fad. Og på årsmødet blev prisen overrakt ministe
ren under pæn mediedækning. Den blev modtaget med et 
smil. For som nævnt var Bertel med på næsten alt.

”Karkluden” kom også med i den revy, der som altid blev 
opført ved vore medlemsfester i de år. En kreativ gruppe sko
leledere behandlede hvert år de ting, der var sket inden for 
skoleverdenen i årets løb. Det var virkelig fornøjelige og mor
somme revyer. 

Desuden havde vi ud over den store medlemsfest en mid
dag for vores samarbejdspartnere, både politikere, forenings
politikere og  embedsmænd. DS fik dermed indsigt og skabt 
personlige relationer, og jeg ved fra embedsmændene i Un
dervisningsministeriet og KL, samt repræsentanterne fra or
ganisationerne, at de prioriterede vores middage af samme 
grund. Formand og bestyrelse samt amtskredsformænd var 
værter ved disse middage. På den måde fik vi introduceret 
hele DS’ ledelse for vore samarbejdspartnere.

Det var forretningsaftener, hvor vi benyttede muligheden 
for at snakke tingene igennem, når alle var samlede. Men 
der var også tid til at hygge sig. Der blev danset, og Bertel 
Haarder var den flittigste og han blev til natmaden, hvis det 
vel at mærke var suppe med boller! Vi fik altid i god tid med
delt ministersekretæren, at menuen var den sædvanlige. 

Formandsskiftet 1992
I sekretariatet på Ved Stranden holdt vi månedlige bestyrel
sesmøder og tre årlige amtskredsformandsmøder. Tidligere 
udfoldede DS’ mødeaktivitet sig hos FrankHansen på hans 
kontor i Rødovre. Referater, møder osv. tog FrankHansen og 
hans sekretær sig af. I min tid som næstformand og formand 
for uddannelsesudvalget tog jeg mig af alt om uddannelse, 
kurser, årsmøder mv. fra Århus med hjælp fra min sekretær 
på min skole, Ellekærskolen. Sekretærerne blev lønnet af  
DS for de timer, de arbejdede for foreningen.

Regnskabet blev lavet af Juul Eriksen. Således blev for
eningsarbejdet i FrankHansens tid lavet dels i Rødovre, År
hus og i Gudme. Vi mødtes så til bestyrelsesmøder i Køben
havn en gang om måneden. Siden fik vi sekretariatet med 
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vores dygtige sekretær Kate Jensen, der havde styr på det 
hele, og sekretariatscheferne Hans Holm og FolmerSkov 
samt Finn Jellingsøe i en kortere periode.

I DS’ bestyrelse var der et fantastisk kammeratskab. Der 
var ikke fraktioner, men selvfølgelig nogle personligheder. 
Jens Kjær var jo næstformand i alle de år, hvor jeg var for
mand. Vi havde et meget nært samarbejde, der udviklede sig 
til at varmt venskab, som vi har bevaret efter, at vi begge er 
holdt op med foreningsarbejdet. Jens var en meget loyal og 
dygtig næstformand og en virkelig dygtig ”lønmand”. Han var 
også god til at varetage vore interesser i DLF.

Da jeg ville stoppe som formand i 1992, var det jo også 
min forpligtigelse at være med til at sørge for, at DS fik en 
god og dygtig formand i årene fremover. Der var to, som jeg 
syntes var gode emner. Den ene var helt naturligt, næstfor
manden Jens Kjær, men Jens havde på et tidligere tidspunkt 
sagt til mig, at han ikke ønskede at være formand for DS. 
Han ville helst fortsætte som næstformand og DS’ repræ
sentant i DLF.

Den anden, som jeg syntes kunne være et oplagt emne 
som formand, var Hans Martin Jepsen. Hans var et dygtigt 
bestyrelsesmedlem, og jeg har altid sat meget stor pris på 
Hans Martin, som jeg havde et virkeligt godt samarbejde 
med, og vi havde og har stadig et meget dejligt venskab.

Jeg indbød Jens og Hans til et møde i Århus og fortalte, at 
jeg ville holde som formand til næste repræsentantskabs
møde. Jens gentog, at han ikke havde ønske om at blive for
mand. Heldigvis ville Hans Martin godt stille op, og det var 
fint, for han havde alt det i sig, som en formand skal have. 
Jens ville gerne samtidig fortsætte som næstformand, og det 
var også vigtigt for Hans, at han fik en erfaren næstformand.

På næste bestyrelsesmøde fik denne konstellation fuld op
bakning, og senere ligeså i repræsentantskabet. Så det var, 
som det skulle være.

Årene efter og fremover
Siden 1992, hvor jeg stoppede som formand, har jeg fulgt ud
viklingen fra sidelinien, og mest markant var selvfølgelig DS’ 

udtræden af Lærerforeningen i 1997 med Hans Martin Jepsen 
i spidsen. Her blev jeg overrasket – og dog alligevel ikke.

Lige da jeg hørte om bruddet, blev jeg ked af det, fordi jeg 
har altid holdt meget af Lærerforeningen, og jeg synes, at 
skolelederne og lærerne på en eller anden måde hører sam
men. Det har også været min oplevelse, at det kan være 
godt med en stærk Lærerforening, når vi var i stormvejr i 
personsager. Mange gange har DLF bidraget til at løse pro
blemer på den rigtige måde.

Men jeg må også sige, at det var modigt af Hans at tage 
opgøret. Man kunne mærke på skolelederne, at de havde  
deres egne udfordringer og deres holdninger. Det var også 
vanskeligt at få forholdet til DLF til at fungere, for hvor Mar
tin Rømer havde styrke til styre lærernes kredsformænd og 
kongressen, blev det siden vanskeligere for Jørn Øster gaard 
og Annie Herfort.

Det, jeg var mest bange for, var, om DS kunne klare det. 
Sådan på Herrens mark. Men jeg vil sige, at det er gået vir
kelig flot. Med konsulenter, juridisk bistand, blad mv. Og ikke 
mindst nogle årsmøder, der stadig løfter. DS har virkelig for
mået at realisere de værdier, der bør kendetegne en mo
derne fagforening for skoleledere. 

Samtidig synes jeg, det er lykkedes lederne i DLF – Leder
foreningen – at udnytte den situation, de kom til at stå i. Ved 
at Hans gik, fik de mulighed for at opnå noget, de ikke ellers 
ville have opnået. Og de har fyldt pladsen 100 % ud. 

Jeg er glad for, at skolelederne nu bliver samlet igen. Det 
kan blive svært ind imellem, men jeg er ikke tvivl om, at når 
de to foreninger er lagt sammen, bliver det godt. Jeg tror, at 
skolelederne fortsat får den frihed, de skal have. Og i den 
proces synes DLF’s formand i dag, Anders Bondo, at være  
en medspiller. ■
 
Birgit Darr har fortalt sin
historie til Michael Diepeveen

Eksempler på Skolelederforeningens temahæfter.
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En lettere hverdag  
på biblioteket

DBC ønsker at være din samarbejds-
partner på biblioteksområdet. 
 
Vi skaber sammenhængende 
løsninger, der mindsker arbejds-
byrden og omkostningerne.

Resultatet er en stærk synliggørelse 
af jeres materialer og informations-
ressourcer i formidlingen.

Det hele til konkurrencedygtige 
priser og med fokus på udvikling 
af nye ydelser.

- din bibliotekspartner

Dansk BiblioteksCenter
Tempovej 7-11
2750 Ballerup
Telefon 44 86 77 77
www.dbc.dk

Bestil bøgerne på telefon 9620 6666 eller www.dafolo-online.dk.

Ledelsens, skolens og undervisningens mirakel 
– en trilogi om den danske folkeskole

De tre bøger ”Ledelsens mirakel”, ”Skolens mirakel” og ”Undervisningens mirakel” 
omhandler henholdsvis ledelse, uddannelse og læring i et vidensperspektiv.eams 

”Ledelsens mirakel” henvender sig til 
skoleledere. At lede en skole er at udøve 
daglige mirakler. For at få det til at lykkes, 
kræves lyst, talent og energi. Men først og 
fremmest kræves der professionalisme. 
Folkeskolen skrev: ”En fantastisk bog om 
skoleledelse” og ”læs den!”.
Varenr. 6334 – pris kr. 198,40 

”Skolens mirakel” handler om den dob-
belte opgavefordeling: Hvad kan forældrene 
forvente af skolen? Og hvad kan skolen 
forvente af forældrene? Folkeskolens opgave 
er at stimulere børnene, så de bliver kom-
petente, myndige og livsduelige. Men som 
der står i Folkeskoleloven, så skal skolen 
varetage denne opgave ”i samarbejde med 
forældrene”. Forældrene har således også en 

opgave og kan ikke bare ”aflevere” børnene i skolen og sige, 
nu er opdragelse og uddannelse skolens ansvar. 
Varenr. 6335 – pris kr. 159,20

”Undervisningens mirakel” handler om un-
dervisningens mirakel og om ”mirakelmager-
en”: Den professionelle lærer. At undervise er 
at udvirke daglige mirakler. At skabe mirakler 
er som bekendt svært. Men som en tryllekun-
stner engang har sagt: Hvis ærmerne er store 
nok, er det ikke umuligt.
Selvfølgelig er det vigtigt, at man som 

lærer har gode forudsætninger: Kan lide børn og holder af at 
undervise. Men meget kan læres. Grundbegrebet er profes-
sionalisme. Bogen er også meget velegnet til undervisning på 
lærerseminarier og andre pædagogiske uddannelsesinstitution-
er. Folkeskolens anmelder skrev: ”letlæst, engageret”, ”fornem 
teoriformidling og konkret”.
Varenr. 6333 – pris kr. 159,20 

Forfatterne, Birthe og Lars Qvortrup, har begge undervist i 
mere end 25 år i henholdsvis folkeskolen og på universite-
tet. De har mange års ledelseserfaringer fra den pædago-
giske verden. De arbejder med viden, læring og ledelse 
forskningsmæssigt og i praksis.

Mød os på
stand 

på Skoleledernes 
Årsmøde!

nr. 4
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            korsvej
Jens Kjær
Næstformand i Danmarks Skolelederforening
1980-1997

Kort efter, at Danmarks Skolelederforening pr. 1. januar 1976 
var dannet som den nye forening for alle skoleledere i folkesko
len, kom jeg i bestyrelsen. Det var i 1977, og fra starten var der 
nok at se til. Bl.a. var der fokus på at forbedre skoleledernes 
løn og arbejdsvilkår, hvilket også havde min særlige interesse.

Tidligere havde jeg været med til at starte viceskoleinspek
tørforeningen i Odense og blev senere formand for skole
lederne på Fyn. I det hele taget interesserede det mig at  
arbejde med skoleledernes organisering og med skoleleder
rollen, og vi var mange ærgerrige unge mennesker, der kom 
ind i DS’ bestyrelse.

Der var bl.a. Finn Nygreen og mig selv. Det blev så til, at 
han blev formand for Rets og tjenstligt udvalg, mens jeg 
blev formand for Lønudvalget. Da Birgit Darr afløste Frank
Hansen som formand i 1980, blev jeg næstformand, en post 
jeg var meget glad for. 

Fra 1985 blev jeg tillige skoleledernes repræsentant i DLF’s 
hovedstyrelse. Jeg erstattede Hans Jørgen Eriksen fra Århus. 
Reglerne var dengang sådan, at man skulle vælges på linje 
med de øvrige hovedstyrelsesmedlemmer. Det blev kun til 
os to. Selv var jeg først stedfortræder, men blev så valgt til 
hovedstyrelsen i DLF i 1988, i 1992, og siden i 1996 – hvor jeg 
spurgte og fik opbakning af DS’ bestyrelse til at fortsætte.  
Vi var på det tidspunkt langt inde i konflikten med DLF om 
vores medlemsforhold. 

En runesten var lagt
Sommeren 1978 fik DS sin egen residens i Ved Stranden 16, 
hvor jeg lærte den første sekretariatsleder Hans Holm at 
kende. Han havde været skoledirektør i Holte, formand for 
Skoleinspektørforeningen og havde også siddet i DLF’s ho
vedstyrelse, så han vidste en masse – bl.a. om lønforhand
linger med Undervisnings og Finansministeriet, som vi den
gang forhandlede med. 

Det var ikke så ringe, da jeg var et ungt menneske, der 
trængte til at lære noget. Og heldigvis var der hurtigt kon
takt, da vi begge havde en tilknytning til konge og semina

riebyen Jelling. Jeg kommer derfra, og vi havde begge lærer
uddannelse derfra. Det var medvirkende til, at vi kom på 
meget god fod. 

Det samme gjaldt den næste sekretariatsleder Folmer
Skov, som blev headhuntet fra Undervisningsministeriet. Han 
var cigarrygende og ikke altid nem at have med at gøre, men 
han var særdeles vidende om lønforhold mv., da han havde 
siddet på den anden side af bordet i forhandlingerne.

En dag, hvor jeg som sædvanlig benyttede pausen i arbej
det i DLF’s hovedstyrelse til at være i Skolelederforeningen 
snakkede vi om, hvad der var i gære. Vi begyndte også at 
udrede fortiden, og jeg kom til at nævne, at jeg stammede 
fra Jelling. Med ét fik Folmer et andet ansigtsudtryk. Er du 
fra Jelling, spurgte han, kender du så Folmer Skov? Det gør 
jeg da, han er skrædder. Ja, sagde han, denne Folmer Skov 
(uden bindestreg), der var herreekviperingshandler i Jelling 
havde han spist på pensionat sammen med, da han havde 
været ved postvæsenet i Jelling i sine unge dage.

Fra den dag kunne vi pludselig snakke – han stolede på 
mig, eller hvad det var, og vi fik et fantastisk samarbejde. 
Især de år, hvor der var forhandlinger af løn, overenskomster 
og aftaler, kunne han stille med vigtigt baggrunds og talma
teriale. Også det historiske fra hans private arkiv hjemme…

Danmarks Skolelederforening ønskede, at jeg som med
lem af DLF’s hovedstyrelse havde sæde i det udvalg, der 
havde med arbejds og lønforhold for ledere at gøre, og dette 
ønske fulgte man ved konstitueringen. Ligeledes havde jeg 
en af DLF’s pladser i LC’s forretningsudvalg. 

Vi havde et godt samarbejde med Max Haugaard, der var 
sekretariatsleder i LC og Bruno Mortensen, der havde med 
lederlønninger og arbejdstid at gøre. Samtidig var arbejdet i 
Skolelederforeningens rets og tjenstlige udvalg og lønudval
get en god ballast for mig, når der var nedsat udvalg i DLF 
eller LC vedr. skolelederforhold.  

Nye opgaver og roller 
Fra mest at være optaget af pædagogikken, fik skolelederne 

Ved en 
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større ansvar og flere opgaver. Der blev stukket kommunale 
rammer ud for, hvor mange penge vi måtte bruge. På over
fladen ganske fornuftigt, men skolerne udviklede sig meget 
forskelligt – til tider godt, men undertiden også sådan, at 
man kunne have svært ved at se et kommunalt skolevæsen. 
Og samlet set skar man reelt ned.

For udviklingen fortsatte derudad – med decentralisering. 
Og dermed ændringerne i lederrollen, bl.a. fordi der – om jeg 
så må sige – kom flere og flere diktater til os ledere om, hvad 
skolen kunne og skulle. Men vi fik ikke samtidig beføjelser af 
nogen art, ud over dem, vi havde haft hele tiden. Vi var sta
dig de ”første blandt ligemænd”, og selv den dag i dag fylder 
beskrivelsen af vores ledelsesrum og kompetencer ikke me
get i folkeskoleloven.

Langsomt betød den proces, der var i gang, at dialogen 
med lærerne på skolen blev vanskelig. For lærerne havde  
deres syn på verden, og når vi som ledere fik at vide, at nu 
skulle der ændres her og der, så var det ikke sikkert, at læ
rerne mente det samme. Og så kom det dilemma, som blev 
tydeligt på DLF’s kongres i 1982, hvor Birgit Darr brugte ud
trykket at ”rasle med sablen”. Her var vi tæt på det brud, 
som først skete 15 år senere.

Ord- og bogstavleg
I den periode var Bertel Haarder undervisningsminister første 
gang, og han skosede os – især på vores årsmøder, hvor han 
sagde, at han ikke forstod, at vi ikke meldte os ud af Lærer
foreningen. Gjorde vi det, ville vi få ordnede forhold… 

Men når jeg var ude og fortælle, hvad DS havde fået ud af 
lønforhandlingerne, måtte jeg hver gang forklare, at jeg ikke 
havde set krav eller forslag fra Undervisningsministeriet til 
forbedringer af ledelsesforhold og lønninger. Heller ikke til 
lærernes overenskomster set i forhold til ledelsesopgaven. 
Felttoget var derfor mere ideologisk end reelt. Alligevel syn
tes han, vi skulle gøre meget mere, end vi kunne, og han be
nyttede sig af lejligheden til at kalde os ”karkludeledere”.

Der skete en masse med kommunaliseringen i starten af 
90’erne. Det var meget spændende, og vi fik Gert Rosing 
som sekretariatsleder. Lønforholdene blev ændret, og vi 
skulle have ny arbejdstid – en aftale, som DLFformanden 
Martin Rømer og KLformanden Thorkild Simonsen efter  
sigende lavede en mørk nat i Århus.

Det var UFØ aftalen. Den var jeg begejstret for. For ud 
over planlægningen af undervisningen i et skoleår, var der ti
mer til disposition – også for lederen. De medarbejdere, der 
sled for at holde en skole sammen, klarede det sociale, tog 
på lejrskole og deltog i arrangementer, kunne man nu med 
den ny arbejdstidsaftale give tid. Det var jo ledelse i renkul
tur, fordi det kunne man snakke med dem om, og så kunne 
man bestemme hvordan og hvorledes.

Jeg tror nok, at mange ledere i et stykke tid syntes, at afta
len var god. Vi fik nye instrumenter at arbejde med. Vi fik 
også mere at lave, fordi der foregik en grundigere planlæg
ning af arbejdet på skolerne. Men hvor det måske før var en 

engageret lærergruppe, der lavede en god skole, kunne en 
god ledelse nu direkte være med til at ændre en god skole til 
en endnu bedre.

Men ligesom skoleledelsen fik nye muligheder, skabte det 
konfrontationer med lærerne. Og dermed med Lærerforenin
gen, som med aflysningsregler mv. indskrænkede mulighe
derne i stedet for at være fleksible. Dermed gik den smukke 
planlægningsmodel, jeg mente, den oprindeligt var, hen og 
blev en plage i hverdagen. Og i dag er det svært at rette op 
på arbejdstidsaftalen, som den ser ud. Det er DLF’s nuvæ
rende formand Anders Bondo’s store udfordring.

Ledere og lærere
Der var behov for øget suverænitet for lederne. Det kunne 
ikke passe, at en lærerkredsformand, der forhandlede med 
en leder om lærernes arbejdsforhold, også skulle forhandle 
skolelederens løn og arbejdsforhold – og at vi oven i købet 
betalte kredsformanden for hans arbejde via kontingentet.

Med decentraliseringen i starten af 90’erne skete der også 
det, at DLF’s kredse oprustede. Og med liberaliseringen på 
lønområdet blev der afsat en pulje til individuelle lønninger. 
Og hvem skulle forhandle den pulje? Det skulle den lokale 
lærerkreds, og igen mente skolelederne ikke, det var i orden.

En måde at komme ud af det på, var at DS blev en selv
stændig organisation i LC og ikke en del af Lærerforeningen. 
En kongstanke tilbage fra 70’erne. Muligheden blev drøftet 
med skiftende DLFformænd, og mindst to gange nedsattes 
arbejdsgrupper med repræsentation fra DS og DLF, der kom 
med forslag. Senest i 199697, hvor Ole Stenholt, Erik Loren

Så er der igen løn – mere i løn, tak – på dagsordenen.
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zen og jeg kom fra DS. Men vi kunne ikke komme igennem 
med idéerne.

Vi har jo normalt haft et godt forhold mellem Danmarks 
Skolelederforening og formandskabet i Danmarks Lærerfor
ening. På det niveau, har de i mine øjne altid haft forståelse 
for ledernes forhold. I hovedstyrelsen i DLF skulle jeg for
svare, hvad vi sagde i DS, samtidig med at jeg måtte høre 
deres argumenter. Der blev lyttet, og der var plads til et vist 
frisprog.

Hverdagen i hovedstyrelsen var naturligvis præget af et 
godt samarbejde om langt de fleste forhold, og for mit ved
kommende specielt omkring de konflikter, der ind imellem 
opstod på skolerne. I et par hovedstyrelsesperioder forsøgte 
vi at bilægge sådanne gennem et ”rejsehold”, bestående af 
DLFkonsulenter og hovedstyrelsesmedlemmer, hvor jeg bl.a. 
samarbejdede tæt med Anders Balle.

Jeg har i de 15 år i hovedstyrelsen kunnet få lov til at fare 
op og skælde ud. Fx når der stod ”børnehaveklasseledere og 
skoleledere” i papirerne, som om de to ting var sammenlig
nelige. Det lykkedes efterhånden at få lavet det om, så le
derne kom til at fremstå mere selvstændigt. Ligheden blev 
bl.a. brudt, da det lykkedes DS og DLF at lave en aftale om, 
at ledere ikke skal strejke. Naturligvis.  

Vi følte os til tider forfordelt. Der kunne gå år, hvor vi ikke 
fik andet end de generelle lønforhøjelser, og hvor man fik sat 
barselstiden op, sat penge af til uddannelse osv. Alt sammen 
godt nok, men ikke lige det, der fængede hos betrængte 
skoleledere. Men alternativet til den model, hvor vi var skuf
fet fire år og så fik det femte år, var at gå solo – med risiko 
for at få en så lille del af kagen, at vi ikke kunne bruge den til 
noget. 

Jeg husker dengang, hvor Lærerforeningen/LC pludselig 
kom og sagde: Nu har vi sat 28 mio. kr. af til forbedring af 
ledelsestiden. Vi endte dog med at få 23 mio., fordi KL (!) 
holdt igen. Men det var alligevel en slant, og vi fik forbedret 
ledelsestiden. Havde vi været selvstændige på det tidspunkt, 

ville vi måske have fået 2,5 mio. Det er den styrke, der trods 
alt er i at være med i et stort fællesskab. 

Alt var altså ikke sorthvidt. Men i årene blev konflikterne 
alvorligere og drejede sig om en manglende accept af en ny 
lederrolle. Det indebar forandringer i organisationsstrukturen, 
men DLF’s kongres ville ikke. Her herskede en holdning om, 
at alle medlemmer af DLF principielt var ens. Det var ærger
ligt, for havde vi fundet en løsning, ville der have været fred.

Konkurrerende dagsordner 
På kongressen i 1995 havde DS udarbejdet et oplæg om  
skoleledernes stilling – som hovedstyrelsen i DLF havde givet 
grønt lys for, men som blev nedstemt med få stemmer. Det 
var et varsel om, at et brud kunne være forestående, men 
andre ting optog i en periode sindene. Det var Ny Løn. Det 
seneste skud i decentraliseringen af løndannelsen, som 
Lærerforeningen undgik at komme med i, men hvor DS  
besluttede sig til tage chancen. Vi var en slags ”prøveklude”, 
men det lå i kortene, at der fulgte penge med, og at det 
kunne give skole lederne en fordel.

Jeg var positiv, men Skolelederforeningens bestyrelse var 
mildest talt tøvende. Imidlertid lykkedes det mig – ifølge vo
res sekretariatsleder Gert Rosing – på et amtskredsformands
møde I DS at sælge ideen, og på et bestyrelsesmøde blev 
Ny Løn for skoleledere så godkendt. Og det blev senere ved
taget ved LCoverenskomsten med virkning fra 1. april 1998.

I virkeligheden var Ny Løn noget ganske vanskeligt. For  
de gamle lønstatistikker faldt væk, og der var ingen samlet 
oversigt over skolelederlønninger. I den anledning nedsatte 
DLF en specialgruppe på en femseks konsulenter, der rejste 
rundt og rådgav i forhandlinger, hvordan man indberettede til 
et dataregister og i det hele taget skulle samle op på Ny 
Løn, så vi ikke blev snydt.

Den opbakning fik vi. Men – mens alt dette var i sin vor
den, flyttede tingene sig meget hurtigt på en anden led. Igen 
på lærerkongressen i efteråret 1997 var det ikke lykkedes DS 

Direktør i LC, Max Haugaard, 
DS’ formand Birgit Darr og 
næstformand Jens Kjær ved et  
årsmøde i starten af 90’erne.
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at få ændret sin organisatoriske status, og Hans Martin Jep
sen var jo som formand ansvarlig for den proces, der gik i 
retning af øget selvstændiggørelse af skolelederne og DS. 
Samtidig blev tanken luftet – nu med KL bag – om, at skole
lederne kunne få forhandlingsret uden om DLF.

I hvert fald skete det på et amtsformandsmøde kort efter, 
at Hans sagde: Nu går vi ud af DLF! For mig kom det meget 
pludseligt – og jeg havde fire sekunder til at sige, hvad gør 
Jens Kjær? Her var det så, jeg til fleres store undren sagde: 
Jeg går ikke. Jeg var ikke uenig i de linjer, DS fulgte, og at alt 
snakkeriet havde varet længe. Men jeg følte, at jeg frem til 
år 2000 var udpeget til at varetage skoleledernes interesser i 
DLF, og at det var et forkert tidspunkt at vende det hele ryg
gen – særligt det nystartede projekt Ny Løn.  

Resten af DSbestyrelsen fulgte Hans. Mere eller mindre 
ivrigt, men beslutningen var taget. På et repræsentantskabs
møde kort efter blev der givet bred opbakning til Hans og be
styrelsens holdning. Og det var ikke let. Det var hårdt. For 
vores veje måtte skilles.

Fra asken til ilden
DS gik straks i gang med at opfordre alle skoleledere til at 
melde sig ud af DLF. Jeg blev siddende på det hovedstyrel

sesmandat i Lærerforeningen, som DS og lederne havde gi
vet mig til udgangen af 1999 og fortsatte med at være repræ
senteret i de sædvanlige udvalg. Bl.a. var jeg tilknyttet den 
gruppe, som fulgte Ny Løn.

 I DLF ville man efter nogen tid lave et forum for de skole
ledere, der ikke havde meldt sig ud, og i 1998 blev Lederfor
eningen i DLF dannet med Jens Færk som formand. Der blev 
jeg bedt om at hjælpe, hvilket jeg gjorde. Jeg ville dog ikke 
være politisk aktiv i den nye forening, for jeg var enig i alt, 
hvad DS havde stået for, men ikke i et brud på det tidspunkt. 
Så jeg ville ikke optræde eller vælges andre steder. 

I Lederforeningen blev der – ligesom fortsat i DS – i sti
gende grad kæmpet for at få ændringer igennem, som vi op
rindeligt sloges for. Og jeg synes, at man de seneste år har 
nået resultater. Det er lykkedes langt hen ad vejen. Bl.a. har 
man fået en pæn grad af selvstændighed gennem den leder
søjle, der er etableret i LC. Og så er det bedste lige nu, at 
skolelederne bliver samlet i én forening igen! ■

 
Jens Kjær har fortalt sin 
historie til Michael Diepeveen 

Du kan læse mere om serien på www.kroghsforlag.dk

 Kroghs Forlag  Tlf. 7582 3900. Fax 7582 3271 www.kroghsforlag.dk, salg@kroghsforlag.dk

Kroghs Forlag udgiver en ny serie: Faglighed, test 
og eva lueringskultur, der er resultatet af et samar-
bejde med CEPRA, nationalt videnCenter for 
Evaluering i Praksis ved CVU Nordjylland. Serien 
har til formål at give inspiration til at inte grere 
den interne evaluering i undervisningen, så ele-
vernes læring optimeres.
 Bøgerne belyser problemstillinger i intern eva-
luering i folkeskolen, dels alment, dels i de fag, 
hvor der er indført nationale obligatoriske test. 
I efteråret 2007 udkommer grundbogen, der 
omhandler generelle aspekter af intern evalu-
ering i folkeskolen, samt bøgerne om læsning, 
matematik og fysik/kemi. Bøgerne om engelsk, 
biologi, geografi  og dansk som andetsprog ud-
kommer foråret 2008.

Forfatterne har undervisningsbaggrund fra fol-
keskolen eller videregående uddannelser og erfa-
ringer med evaluering inden for deres respektive 
områder i nationalt, nordisk og internationalt 
regi. 
 Redaktionen består af udviklingschef ved CVU 
Nordjylland Hans Jørgen Staugaard, faglig leder 
ved CEPRA Tanja Miller, lektor ved Aalborg Se-
minarium Bodil Christensen og chef redaktør 
ved Kroghs Forlag Signe Holm-Larsen.

Intern evaluering i skolen
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Kom til rejsegilde på skoleledernes årsmøde

4.+5. oktober i odense congress center
Kom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmødeKom til rejsegilde på skoleledernes årsmøde
Vi bygger en skole

i bevægelseVIND EN SIS-MOBIKE!

MØBLER OG VIDEN SAMLET ÉT STED: PÅ SIS’ STAND I ODENSE

Hos SIS går en række spændende møbler hånd i hånd med de pædagogiske visioner 
i SIS akademi. Det vil vi gerne demonstrere i praksis. Derfor bygger vi på messen en 
skole og inviterer dig indenfor til en både oplysende og (hvis du tør tage tyren ved 
hornene) bevægende oplevelse på vores stand. Kan du ikke være med til rejsegildet, 
kan du altid kontakte en af vore konsulenter på tlf. 6441 0490 eller www.sis-as.dk

TILLYKKE100 ÅR

SK
OLELEDERFORENINGEN

JUBILÆUM 1907–2007
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Fod under 
          eget bord

Hans Martin Jepsen
Formand for Danmarks Skolelederforening
Æresmedlem
1992-2000

Jeg blev læreruddannet i 1957 og ansat ved Brændkjærskolen 
i Kolding som lærer og viceskoleinspektør. Jeg kom hurtigt 
ind i organisationsarbejdet og var formand for Kolding lærer
kreds og formand for fælleslærerrådet i Kolding fra 197174. I 
1974 blev jeg skoleleder på Munkevængets Skole i Kolding og 
blev i 1975 valgt ind i bestyrelsen for Vejle amts Skole leder
forening, hvor jeg blev amtskredsformand i 1977 og kom i 
Skolelederforeningens bestyrelse i 1980.

Det var det år, hvor Birgit Darr afløste FrankHansen som 
formand. Det var også kort tid efter, at Danmarks Skole
lederforening var blevet til ved en fusion af en række leder
foreninger i Lærerforeningen. I 1978 fik DS sit eget sekretariat 
med tidl. skoledirektør i Holte og formand for skoleinspektø
rerne Hans Holm som sekretariatsleder. Og ikke at forglem 
me blev faktotumet Kate Jensen ansat som sekretær.

Vi lever i organisationernes land, og de forskellige grupper 
følte, de havde deres særpræg. Men dannelsen af DS tydede 
på, at skolelederne i tanke, handling og ånd for alvor var på 
vej mod at afgrænse sig i forhold til andre grupper, og i sær
deleshed til vores fælles ophav, DLF. Vi følte os mere og 
mere som ledere, der havde brug for en selvstændig for
ening, der utvetydigt bakkede medlemmerne op! Der var i 
stigende grad modsætninger mellem det at være leder og 
lærer – medarbejder – der ikke lod sig løse alene ved henvis
ning til, at vi alle var i samme båd.

Jeg sad i bestyrelsen hele Birgits formandsperiode, og til jeg 
selv blev formand i 1992. Dermed fik foreningen en fungeren de 
skoleinspektør ”nede på gulvet” så at sige som formand. Også 
det var en markering af selvstændighed – opadtil – da forenin
gen har haft adskillige skoledirektører i formandsstolen. Og  
direktørerne fik jo i øvrigt deres egen forening…

Rundt og firkantet
I begyndelsen af 90’erne blev forskelligheden tydeliggjort 
med de nye arbejdstidsregler for lærerne: U, F og Øtid. 
Her skete der et skred, idet man fokuserede på arbejdstiden, 
fik den defineret og nedskrevet i detaljer. Som en del af et 
nyt overenskomstsystem, som DLF havde aftalt med Kom
munernes Landsforening.

Nu måtte mange ledere træde i karakter. For hvor meget 
undervisningstid skulle den enkelte lærer have? Hvor meget 
skulle der være til forberedelse? Og til øvrig tid? Der blev en 
kamp om at få formuleret de normer for arbejdstiden, læ
rerne skulle have. 

Før havde en lærer et antal undervisningstimer, hvortil der 
var knyttet forberedelse og samvær med forældre og børn i 
et sammensurium. Nu blev alt katalogiseret. Skulle en lærer 
på lejrskole, skulle der afsættes tid til det. Lige meget hvad 
man foretog sig skulle det øremærkes. Det blev hurtigt fir
kantet, og selv om der siden hen er gjort meget for at bløde 
systemet op, er det stadig en klods om benet.

Den nye rollefordeling blev tydelig ved, at skolelederen sad 
i forhandling om sammensætningen af den enkelte lærers 
arbejdstid. Mange forhandlinger blev det til om groteske en
keltheder. Fx måtte et forældremøde kun vare til kl. 21, ellers 
brød man hviletidsbestemmelserne. Og mange lærere følte 
sig så engageret i de nye regler, at når klokken slog 21, sagde 
de: Nu går jeg – nu er min arbejdstid slut.

Det trådte for mig helt tydeligt frem, at det var et aftale
system, der tilgodeså lærerne. Og skismaet at være leder i 
det system blev lige så klart. Tidligere tiders ”kald” trådte i 
baggrunden – for lærerne til fordel for en ny identitet som 
lønmodtagere, mens vi som ledere blev presset fra kommu
nalbestyrelsens side til at være dens arbejdsgiverrepræsen
tant på skolen. Dermed gik det hurtigt i den retning, at 
skole  lederne gik fra at være de første blandt ligemænd til  
at være ledere.

Der er ingen tvivl om, at de nye arbejdstidsregler var ud
slagsgivende. At det så også på andre områder var nødven
digt med en ny, mere markant lederrolle blev siden klart.

Fra inspektør til leder
At betegnelsen ”skoleleder” indgik i stedet for ”skoleinspek
tør”, da Danmarks Skolelederforening blev dannet i 1976,  
signalerede forandring. Tidligere havde vi bl.a. haft Skolein
spektørforeningen og Viceskoleinspektørforeningen. Men 
hvor inspektører er noget med at inspicere, skal en leder i 
bredere forstand have lederkasketten på.
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For med ansvar for økonomi, personale, den pædagogiske 
linie, for at gennemføre forandringsprocesser etc. følger et 
ledelsesmæssigt ansvar, man må tage på sig. På den an 
den side er moderne skoleledelse delegering og team ledel se, 
der – som resten af skolen – bygger på folkeskolelovens og 
samfundets principper om demokrati og ligeværdighed.

I kølvandet på den tids strukturreform og kommunesam
menlægning i begyndelsen af 70’erne skete der en omorgani
sering og professionalisering af den offentlige sektor, som vi 
ser det i dag. Og med senere KL’s overtagelse af forhand
lingsretten på arbejdsgiversiden i slutningen af 80’erne og i 
det hele taget kommunernes styrkede position som ”skole
ejere” blev nye strenge slået an.

Først og fremmest skete der en decentralisering. Man 
lagde mere ud til den enkelte skole og skoleleder. Ansvar, 
kompetence mv., og der var kommuner, der hurtigt var langt 
fremme. Bl.a. gav Odense Kommune skoleledelserne fuld
stændig råderet over økonomi, bygninger og det hele. Før 
varetog kommunen den opgave. Pludselig var skolelederen 
også den bygningskyndige…

På den måde kom en række opgaver, som vi ikke havde 
haft før. Vi refererede til forvaltning og kommunalbestyrelse, 
der omvendt forventede, at vi var deres repræsentant på ste
det. Samtidig blev lovgivningen ændret, så vi fra at have 
skolenævn fik skolebestyrelser, hvor også forældrene forven
tede større indflydelse på skolerne.

Lederrollen blev stålsat så at sige. Det måtte vi i forenings 
regi forholde os til, hvilket førte til, at vi etablerede en større 
kursusvirksomhed for at klæde vore medlemmer på til at 
klare de nye opgaver. Så på den skolelederuddannelse, der 
dengang bestod af fire moduler på Den Kommunale Høj
skole, lagde foreningen nu yderligere fire moduler på.

Det skete i samarbejde med Gurrehus Gruppen – en kon
sulentvirksomhed med reference til militæret, hvor man har 
tradition for lederuddannelse, og med nogle dygtige instruk
tører. Der blev i de år dannet nogle stærke netværk af de 
grupper, der startede sammen på Den Kommunale Højskole 
og kørte hele forløbet igennem.

Den uddannelse – vil jeg påstå – var forud for sin tid. Siden 
er der lagt sten på sten på skolelederuddannelsen, så den er 
væsentlig mere omfattende i dag. Det har der også været 
behov for. Alle, der er ledere, er jo uddannet som lærere og 
har ofte ikke anden baggrund, og det er ikke nok i forhold til 
det ansvar, skolelederne har, og de mange forventninger,  
der er.

Jeg oplever, at Danmarks Skolelederforening har haft en 
stor andel i, at skolelederne nu bliver godt uddannet. Det 
samme kan man sige på informationssiden, der også hele  
tiden har haft en vigtig funktion med hensyn til at samle sko
lelederne indadtil og profilere gruppen udadtil.

Øget sammenhængskraft 
I midten af 70’erne begyndte vi at udgive temahæfter om 
forskellige relevante emner. Igen havde det at gøre med de 
nye krav, der blev stillet til lederne, og hvordan man kunne 
tackle dem. Det var også et bidrag til at klare det vanskelige 
skifte, det er at påtage sig rollen som leder og i højere grad 
stå alene.

Temahæfterne blev afløst af informationsfoldere og pjecer 
i flottere layout med samme mål og målgruppe, men i sti
gende grad også rettet mod andre interessenter med det for
mål at oplyse om skoleledernes forhold og vilkår – og skabe 
forståelse herfor og forbedringer heraf.

 I midten af min formandsperiode kom bladet Forum for 
Skoleledelse til verden. Det har 10 år på bagen nu. Kommu
nikation og uddannelse samt vores årsmøde og de andre  
arrangementer, vi har afholdt, var mærkesager for mig. Alt 
sammen med det formål at skabe fora for skoleledere, hvor 
man kunne drøfte problemstillinger og udfordringer i skolen – 
med lederbriller på.

Derudover var DS beskæftiget med at varetage skoleleder
nes interesser på alle områder. Ikke mindst at forbedre vores 
løn og arbejdsvilkår. Og styrken i foreningen var, at vi spred
 te indsatsen. Vi har satset på udvalgsarbejde med deltagere 
ikke kun fra bestyrelsen, men rekrutteret uden for. Er folk en
gagerede, vil være med og har særlige kompetencer, lod vi 
dem komme til! Det var en ”Vi”forening, uden for megen 
topstyring.

Vi havde et Uddannelsesudvalg, jeg selv var formand for, 
et Rets og Tjenstligt udvalg, et Pædagogisk udvalg og et 
Organisationsudvalg samt adhoc udvalg, når der var brug for 
det. Alle med dynamiske formænd og medlemmer, fx Henrik 
Freil, Finn Nygreen, HansJørgen Færk, Irene Lerche, Nels 
Møller, Erik Lorenzen for nu bare at nævne nogle.

Intet gik til spilde så at sige. Når vi fx havde holdt en kon
ference, var det tit, at vi samlede materialet og udgav det 

Undervisningsdirektør Ivan Sørensen, undervisningsminister Ole 
Vig Jensen og DS’ formand.
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med de indlæg og foredrag, der havde været. Der foregik 
faktisk i de år et intenst arbejde med at beskrive og formidle 
de nye krav til skolelederne og i stigende grad behandle 
dette stof som noget afgrænset, selvstændigt. 

Også egentlig litteratur om ledelse og særligt skoleledelse 
så dagens lys. Foreningen fik et tæt samarbejde med Kroghs 
Forlag, der specialiserede sig på området, og vi fik repræsen
tanter i redaktionen af opslagsbøger, håndbøger og de be
gyndende teoretiske værker. Der var et stort behov for at 
blive klogere på skoleledelse og ledelsesforhold generelt.

Vagtskifte 
Da Birgit Darr besluttede sig for at stoppe som formand i 
1992, henvendte hun sig til to personer. Det var DS’ næstfor
mand gennem hele hendes periode Jens Kjær og så mig selv. 
Vi blev – dagen før et bestyrelsesmøde – inviteret op på sko
ledirektørens kontor i hendes hjemby Århus. Og jeg havde 
såmænd ikke drømt om, at jeg skulle blive formand for for
eningen.

Det var en proces, hvor terrænet blev sonderet. Da Jens 
var næstformand, var det mest naturligt at spørge ham. Men 
da han også var DS’ repræsentant i DLF’s hovedstyrelse, 
kunne det blive uheldigt at have en ny formand for Skole 
lederforeningen, der havde en for direkte forbindelse til Læ
rerforeningen. Det skulle være en fri og uafhængig person.

Skulle Jens derfor være formand, skulle han træde tilbage 
fra den post – og han ville helst fortsætte på samme måde, 
hvor han også varetog skoleledernes interesser især omkring 
løn og overenskomstforhold på forbilledlig vis. Til gengæld 
ville han gerne fortsætte som næstformand.

Så jeg kom hjem en sen nattetime og vækkede min kone 
og sagde: Nu skal vi tage nogle beslutninger, for jeg skal sige 

ja eller nej i morgen. Der var jo tale om betydelig udfordring, 
da der på det tidspunkt næsten intet frikøb var – og jeg skulle 
derfor passe mit job som skoleleder i Kolding ved siden af. 
Men sådan var vilkårene, de var ens for alle.

Der var opbakning over hele linien. Hjemmefra og fra min 
skoledirektør og borgmester, siden blev jeg indstillet af be
styrelsen som formandskandidat og endelig blev jeg valgt til 
ny formand af repræsentantskabet i efteråret 1992. Det skal 
dog siges, at der ikke var andre kandidater. Og så startede 
en – ikke mindst for mig – særdeles spændende periode! 

Det positive – sagde man dengang – ved, at formanden 
ikke var frikøbt, var, at så beholdt man forbindelsen ud til en 
almindelig dansk folkeskole. Munkevængets Skoles vicein
spektør Niels Jørgen Østergaard skrev i de første år referat af 
repræsentantskabsmøderne – en stor opbakning, som jeg var 
meget taknemmelig for, samtidig med at han påtog sig 
mange af mine opgaver hjemme på skolen.

Men det holdt ikke i længden. I takt med de øgede krav til 
skolelederne – ja hele den nye, ændrede lederrolle – voksede 
kravene til DS som skoleledernes forening som selvstændig. 
Jeg fik 10 t/ugtl. til at ”købe” en afdelingsleder ekstra på sko
len som aflastning. En pulje, der hen ad vejen blev forøget 
en smule. Det var nødvendigt, på samme måde som det 
blev vigtigt at få et sekretariat opbygget, der kunne varetage 
flere daglige opgaver. Og da vi ansatte Gert Rosing som se
kretariatschef i DS på fuld tid og senere udvidede med kon
sulenter og HK’ere, blev sekretariatet professionaliseret.

Gert Rosing var konsulent i KL’s børne og kulturafdeling, 
tidligere skoleleder og den helt rette til jobbet. Han var en 
utrolig stor støtte for mig i årene som formand. Skriftlige op
læg, og hvad der skulle laves, det blev lavet. Han havde visi
oner og fik sat foreningen på skinner, så meget af det vi ud
gav, fik en hel anden valør.

Et – også strategisk – vigtigt skridt var at tilvejebringe uaf
hængig dokumentation for skoleledernes særlige arbejdsvil
kår og rolle. Det skete bl.a. ved i samarbejde med Mandag 
Morgen at etablere en tænketank, der med forskningsbase
rede rapporter og konferencer fik sat skoleledere og skole
ledelse meget højt på dagsordenen.

På vej ud
Min formandstid vil i hvert fald blive husket på, at det var 
her, DS brød med Danmarks Lærerforening. Det skete ikke 
ud i det blå, men var en kulmination på års udvikling, hvor vi 
var vokset fra hinanden. I takt med den ændrede skoleleder
rolle var forholdet mellem parterne ind i mellem endda bela
stet, og der var først og fremmest en udbredt trang til at 
blive frigjort fra den lokale lærerkreds.

Kredsformanden var mange steder den, der bestemte over 
alle medlemmer – også skolelederne. Men vi havde en opfat
telse af, at han/hun var lærernes repræsentant, og opstod 
der en situation på en skole, så gik kredsformanden i brechen 
for læreren over for lederen. Og hvem skulle så være skole
lederens talsmand?

Hans Martin Jepsen taler “betænkelige“ medlemmer til rette i en 
pause på årsmødet i Kolding i 2000.
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Værre endnu var det, at kredsformændene havde så stor 
indflydelse på beslutningerne om ledernes arbejdstid og lo
kale aflønning, da de nye lønformer kom. Det var tydeligt 
uholdbart – og derfor prøvede vi i en lang periode at kommu
nikere forandringer igennem over for DLF

I 1994 på vores årsmøde sagde jeg i kraftige vendinger,  
at der måtte ske reformer, hvis vi skulle blive i Danmarks 
Lærerforening. Det var på min hjemmebane i Kolding, og 
Jørn Østergaard, der lige var blevet formand for DLF, var ikke 
glad. Tværtimod var han så fornærmet, at han ikke ville med 
til frokosten, men tog direkte hjem til København.

Jeg var imidlertid nødsaget til at sige tingene klart. Det  
var essensen af drøftelserne på vores eget repræsentant
skabsmøde dagen før, hvor der var opbakning til at køre 
hårdt frem. Mere præcist ønskede DS på det tidspunkt en 
forening – eller fraktion – der var bygget op omkring DLF som 
hovedforeningen, men frigjort af de lokale kredse og uden at 
betale lokalt kontingent.

Men Lærerforeningen har altid haft det sådan, at alt skulle 
vedtages i kongressen, og derfor blev ethvert tilløb jordet to
talt. Det blev det også det år. Skolelederne sad som en for
kølet flok på 10 ud af måske 200. Sådan fortsatte det i de 
kommende år. Hvor vi dog havde en dialog med DLF cen
tralt, havde vi slet ikke lydhørhed ude i systemet.

I efteråret 1997 kom knækket på DLFkongressen i Aalborg. 
Jeg havde forinden haft en række møder med Anni Herfort 
Andersen, der var blevet lærerformand, om DS’ økonomiske 
og formelle frigørelse fra lokalkredsene, og om vi i øget grad 
selv kunne varetage forhandlingsretten.

Jeg gav mig meget i forsøget på at nå et forlig. Anni Her
fort havde på den anden side strakt sig langt for at beholde 
os i foreningen. Der blev derfor udarbejdet et pragmatisk for
slag, men aftenen før det kom til afstemning, fik vi meldin
gen – efter at de forskellige lærerkredse havde holdt møder – 
at det kunne vi godt glemme alt om! Det blev dråben, der fik 
bægeret til at flyde over.

På egne ben
DLFKongressen i 1997 sluttede en fredag, og allerede lør
dag havde vi indkaldt vore egne amtskredsformænd til eks
traordinært møde. Efter vores reformforslag var faldet, havde 
jeg sagt, at det kunne skolelederne ikke leve med, og at vi 
hellere ville lave en gul fagforening end at tåle det her. Jeg 
husker, at jeg stod ude i forhallen med journalisterne tykt 
omkring mig. Det var jo en sprængning, der var på vej. Og  
således blev det.

Meldingerne på først DS’ amtskredsformandsmøde og si
den på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, vi holdt i 
december 1997 i Odense, var klare: Vi går! Bestyrelsen stod 
bag – undtagen vores næstformand, Jens Kjær, som med
delte, at han ønskede at forblive som skoleledernes repræ
sentant i hovedbestyrelsen, hvilket ikke var foreneligt med 
det skisma, vi stod i. Også DS’ repræsentantskab stod bag – 
med nogle få undtagelser, bl.a. Jens Færk, der altså ikke ville 
tage skridtet fuldt ud.

Det var en svær situation, da man – efter min mening – 
ikke både kunne blæse og have mel i munden. Det havde vi 
prøvet længe nok. Men det var jo en personlig vurdering, og 
det gav skår i nogle personlige relationer.

Der var omvendt mange glæder. Fx var opbakningen fra 
Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, ja 
over alt uændret. Vi beholdt vores kontakter og repræsenta
tioner, og der er ingen tvivl om, at sympatien og respekten lå 
på vores side. Bortset fra naturligvis DLF og den øvrige eta
blerede fagbevægelse, der følte sig truet.

Noget andet var, at vi hurtigt fik skabt en funktionsdygtig 
skolelederforening, der varetog alle de opgaver, man kan for
vente. Og mere end det – synes jeg – lykkedes det os at 
tænke utraditionelt, når det gjaldt om at varetage medlem
mernes interesser. Vi var ikke bange for at gå nye veje, hvil
ket har parallel til vores medlemmers egne vilkår som ledere. 
På den måde adskilte vi os fra traditionelle fagforeninger, der 
hylder bestemte principper for princippernes skyld. 

Fra midten mod højre: Formand 
for DLF Anni Herfort, undervis-
ningsminister Ole Vig og DS’ for-
mand ved årsmødet i 1996.
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Vi fik en forening, hvor tingene foregik i et tæt samspil 
mellem de politisk valgte organer, sekretariat og det enkelte 
medlem, i en ånd, der udtrykker, at alle medlemmer person
ligt valgte DS som deres forening.

Vigtigst af alt var, at de strukturændringer, der bl.a. med
førte en væsentligt forandret lederrolle, afspejlede sig i orga
nisatoriske ændringer på arbejdsmarkedet. Med DS’ udtræ
delse af DLF blev det markeret, at ledere og medarbejdere –  
i konfliktsituationer – står på hver sin side af bordet, og bør 
lade sig repræsentere af hver sin forening.

En af de sidste bedrifter, inden jeg stoppede som formand 
i år 2000, var dannelsen af Sammenslutningen af Undervis
ningsledere. Her fik vi lavet et forum for ledere med samme  
historie, målsætning og tro på, at man trak i den rigtige ret
ning. En tro, jeg stadig står klippefast på!

Bind sløjfen
Det nytter ikke, at fagforeningerne ikke forholder sig til den 
virkelighed, der omgiver dem. Men det var det, vi oplevede. 
Og det var endda i arbejder fra professor Kurt Klaudi Klausen 
fra Syddansk Universitet nærmest videnskabeligt bevist, at 
ledernes organisatoriske tætte bånd til medarbejderne brem
sede fornyelse og udvikling. Et brud var derfor af flere grunde 
helt nødvendigt.

Alligevel måtte vi opleve, at den massive opbakning til 
bruddet, vi havde følt, der var fra medlemsside – til, at nu 
skulle der gøres noget – ikke manifesterede sig i, at udmel
delserne af DLF kom i stride strømme. Jeg havde endda rejst 
land og rige rundt til møder om sagen. Jeg var i hver eneste 
DSamtskreds indtil flere gange.

Der var også praktiske barrierer. Fx sagde mange medlem
mer: Jamen, vi kan ikke gå ud, vi har gruppeliv i DLF. Så vi 
måtte forhandle os frem til en gruppelivsordning for forenin
gen. Det var ikke let, men det lykkedes, og jeg vil da nævne, 
at jeg fik stor hjælp af daværende direktør fra Lærerstandens 
Brandforsikring, Svend Emil Nielsen.

Måske var vi for demokratiske ved at lægge op til, at med
lemmerne selv skulle henvende sig for at blive udmeldt af 
lærerforeningen. Måske skulle vi have slået til og sagt: Så er 
det nu, kære venner. Ud! I hvert fald opnåede vi ikke det 
medlemsflertal, der skulle til, for at få forhandlingsretten og 
den fulde autonomi, som det fx er lykkedes for ungdoms  
skolelederne.

I dag kan man konstatere, at en del af det, vi kæmpede 
for, har Lærerforeningen bøjet sig for. Og uden et DS, der 
pressede på, så var vi aldrig kommet så langt. Samtidig må 
man erkende, at Lederforeningen, der blev dannet af de sko
leledere, som blev tilbage, og som jeg længe følte ikke var 
andet end en hale til DLF, også har en andel i frigørelsespro
cessen.

Summa summarum er, at Danmarks Lærerforening har 
flyttet sig. Man anerkender, at skolelederne har en rolle, et 
ansvar og nogle opgaver, som er anderledes end de øvrige 
ansatte, og lederne har derfor behov for deres egen forening 

og for at kunne forhandle deres egne vilkår. Den nødvendige 
frigørelse fra DLF’s lokalkredsene er sket, og forhandlingsret
ten er delegeret,

Tiden er derfor moden til, at skolelederne finder sammen i 
én lederforening igen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg 
helst så, at den var fuldstændig frigjort fra DLF – og jeg vil 
advare mod at tro, at nu bliver det hele hellig forbrødring. 
Forskellighederne vil grundlæggende fortsætte med at være 
der, og det må man være opmærksom på.

På den anden side mener jeg, at skolelederne – i den pro
ces, der er foregået på det seneste mellem de to foreninger – 
synes at nå hinanden på en god måde. Ikke mindst lokalt, 
hvor den nyeste strukturreform nødvendiggør, at skoleleder 
ne står sammen. Derfor kan man lige så godt gøre en dyd af 
nødvendigheden og binde en sløjfe nu.

Jeg har altid haft det sådan, at hvis ting skal gøres, så  
skal de gøres. Det gjorde vi dengang, og vi kæmpede vir  
kelig med hjerteblod for foreningen i de år. Min tak skal der
for lyde til alle de prægtige samarbejdspartnere, bestyrelses
medlemmer og amtskredsformænd, som bakkede foreningen 
op i måske den mest spændende tid i foreningens historie. ■

Hans Martin Jepsen har fortalt 
sin historie til Michael Diepeveen

DLF’s formand Jørn Østergaard og DS’ formand  
Hans Martin Jespersen med ryggen til...
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I december 1997 besluttede Danmarks Skolelederforenings 
repræsentantskab med et ganske overvældende flertal at op
sige samarbejdet med Danmarks Lærerforening. Det skete i 
protest mod DLF’s kongresbeslutning tidligere på året om 
skoleledernes fremtidige organisatoriske placering inden for 
foreningen.

Ingen i repræsentantskabet fandt den vedtagne model for 
optimal, men et yderst beskedent fåtal – her i blandt under
tegnede – gav fra talerstolen udtryk for, at der var et udvik
lingspotentiale i modellen. Jeg henviste til, at DS overordnet 
havde formuleret et ønske om at finde en løsning inden for 
DLF’s rammer, og derfor burde modellen have en chance. 

Mit indlæg blev ikke modtaget med ret megen begejst
ring – jeg tror faktisk aldrig nogensinde tidligere, at jeg har 
følt mig så alene i en forsamling, som jeg gjorde den dag! 
Men for mig personligt var det afgørende at være organise
ret der, hvor aftale og forhandlingsretten var placeret, og da 
DS’ daværende formand proklamerede, at nu var DS en ”gul  
fagforening”, kunne jeg ikke tage anden konsekvens end at 
melde mig ud af DS. 

Det gjorde jeg med blødende hjerte – jeg havde på det 
tidspunkt trods alt været medlem i 12 år, siddet i repræsen
tantskabet i 8 år og i amtsbestyrelsen i Århus amt i 4 år. Hi
storien siden blev ganske dramatisk, og dette er bare nogle 
tanker og facts fra den del, som jeg og andre oplevede det i 
Lederforeningen.

Kampvalg fra starten 
Med opsigelsen af samarbejdsaftalen med DLF, havde DS 
skabt et ganske alvorligt hul i DLF. Skoleledernes kongres
delegation var traditionelt identisk med DS’ landsbestyrelse, 
og da den trak sig, var grundlaget for at foretage sig noget i 
kongressen væk. 

I første kvartal af 1998 blev der udskrevet valg til DLF’s 
kongres for de kommende 2 år. Da der ikke var tradition for 
valg for Fraktion 3’s medlemmer (skolelederne) til kongres
sen, forelå der en ny og ganske absurd situation. Ingen kon
tinuitet i kongresarbejdet – tilsyneladende intet fælles grund
lag og ingen kendte initiativer at forholde sig til. 

Men ved opstillingsfristens udløb viste det sig imidlertid, 

at 14 kandidater havde meldt sig. Det var i sig selv impone
rende. For at kunne kandidere skulle man have to personlige 
suppleanter og hertil mindst 10 stillere. Det sidste viste sig 
yderst besværligt, for det var kun Fraktion 3’s medlemmer – 
altså aktive skoleledere, der kunne være stillere, og på det 
tidspunkt var en meget stor del af landets skoleledere ikke 
afklaret på de organisatoriske tilhørsforhold. Men det blev  
alligevel til et historisk ”kampvalg”, da der kun skulle vælges 
10 delegerede. 

Der blev taget initiativ til at samle de 10 kongresdelege
rede, og det viste sig hurtigt, at der var et fælles grundlag at 
bygge videre på. Alle havde den samme holdning til, at der 
måtte kunne findes en løsning på skoleledernes behov inden 
for DLF’s rammer. 

Vi besluttede os derfor hurtigt til at fungere som en slags 
provisorisk bestyrelse og satte os for at bygge videre på den 
foreliggende model med henblik på at præsentere den for 
kongressen i efteråret 1998. Det ville give første fingerpeg 
på, om der var en vilje til at bevæge sig i kongressen med 
henblik på at give lederne en større selvstændighed inden  
for organisationen. 

Nødvendigheden af en større selvstændighed for lederne i 
organisationen var alle 10 kongresdelegerede enige om – 

Inden for 
          rammerne

Jens Færk
Formand for Lederforeningen
1999-2007

Nogle af foreningens aktive samlet til repræsentantskabsmøde i 
Odense.
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alene set i lyset af de meget store forandringer, der lå i selve 
ledelsesopgaven i folkeskolen generelt. 

På kongressen 1998 forelagde vi så en model, der indebar 
eget repræsentantskab og bestyrelse. Formanden fik fast 
sæde i DLF’s hovedstyrelse og plads i Lærernes Centralorga
nisations forretningsudvalg. Samtidigt ønskede vi et tilsagn 
om senest på kongressen i 2001 at få modellen evalueret og 
tilpasset i forhold til udviklingen.

Modellen blev enstemmigt vedtaget af kongressen, og i 
løbet af efteråret blev der udskrevet valg til repræsentant
skabet. Der blev herefter indkaldt til stiftende repræsentant
skabsmøde i Lederforeningen den 13. december 1998 med 
valg af bestyrelse og formand på dagsordenen. 

Den 1. januar 1999 var Lederforeningen en realitet og afvik
lede vores første ordinære repræsentantskabsmøde i marts 
måned. 

Her blev det bl.a. slået fast, at Lederforeningen som en 
overordnet strategi skulle udvikle sin organisation inden for 
det fagretslige organisationssystem på en måde, så det igen 
ville være attraktivt for alle ledere med tilknytning til folke
skolen at være medlem her. Det betød, at vi i det daglige 
virke med respekt for det fællesskab, vi havde valgt at være 
en del af, også skulle lytte til DS’ kritiske røster og ønsker, 
hvis vi skulle gøre os forhåbninger om at få samlet skole
lederne igen.

Forhandlingsrettens (om)placering
På kongresserne i 1999 og 2000 blev der foretaget småjuste
ringer i forhold til Lederforeningen, og i 2001 blev den store 
fornyelse, at Lederforeningen fik sin egen selvstændige øko
nomi og central kontingentopkrævning. Et voksende med
lemstal ansporede til, at Lederforeningen oprustede sekreta

riatsmæssigt. Vi flyttede i den periode fra baghuset i Vand  
kunsten 3 til det mere standsmæssige forhus med udsigt 
ned til det lille torv.

Et vedholdende ønske fra DS om at få overdraget aftale 
og forhandlingsretten for skolelederne betød, at Lederfor
eningen også blev nødt til at se på det forhold. De fleste af 
vore medlemmer var sådan set tilfredse med den centrale 
placering i LC og den lokale placering i lokalkredsen. Men set 
i lyset af lokallønnens udvikling for ledergruppen og DLF’s 
generelle modvilje i forhold til lokalløn, enedes Lederforenin
gens hovedbestyrelse om, at vi nødvendigvis måtte være 
mere offensive i også det spørgsmål.

I løbet af 2001 fødtes ideen til at samle Lærerforeningens 
Centralorganisations ledergrupper i et samarbejde, og i løbet 
af 2002 etableredes LCLederForum (LCLF) som et uformelt 
samarbejdsorgan.

 Samarbejdet blev en succes og var samtidig en indikator 
for undervisningsledernes behov for at knytte tættere organi
satoriske bånd. Allerede i januar 2004 blev LCLF en officiel 
del af LC og skrevet ind i LC’s vedtægter. Formanden for 
LCLF fik plads i LC’s forretningsudvalg, hvilket betød, at 
LCLF blev sidestillet med LC’s øvrige organisationer med 
egen aftale og forhandlingsret ved de centrale forhandlinger. 

Således opstillede LCLF egne krav til OK 05 og tog selv
stændig stilling til OKresultatet, som blev vedtaget med 
meget stort flertal. Og hermed var vejen banet for, at den 
lokale aftale og forhandlingsret kunne overdrages til den lo
kale Lederforening. 

Ved OK 05 blev der afsat 2 x 1,25% af lønsummen til lokal 
forhandling for ledergrupperne, mens lærerne ”slap” for en 
lokal udmøntning. Det betød, at vi gik til kongressen i DLF i 
2005 med ønske om at få overdraget den lokale aftale og 
forhandlingsret til den lokale Lederforening. Samtidigt øn
skede vi en vedtægtsmæssig frigørelse organisatorisk fra lo
kalkredsene og dermed fritagelse for indbetaling af kontin
gent til lokalkredsen. 

Også Lederforeningen holdt nu ikke alene repræsentantskabs-, 
men også årsmøder.

Den nyeste kommunalreform nærmer sig, og den rette struktur 
for foreningen diskuteres.
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Begge ønsker blev imødekommet på kongressen i 2005, 
dog med den særlige vedtagelse, at skolelederne lokalt kan 
stemme på valg af kredsformand, men ellers ikke afgive 
stemme på noget forhold vedrørende lokalkredsen.

Én skolelederforening igen
I 2005 ændrede Lederforeningen struktur med henblik på at 
tilpasse organisationen til kommunalreformen. Med aftale
retten i hus besluttede vi os for at oprette lokale Lederfor
eninger i alle de nye kommuner på nær de små økommu
ner. Hidtil havde de lokale Lederforeninger haft basis i de 
lokale lærerkredse.

Samtidig måtte der med de sidste landvindinger på organi
sationsområdet måtte der være mulighed for at lederne igen 
kunne samles. Kontakten til DS blev etableret, og efter flere 
sonderinger og afklaringer hos formandskaber og bestyrelser 
kunne de respektive repræsentantskaber godkende dannel
sen af Skoleledernes Fællesrepræsentation med virkning fra 
1. august 2006. SFR har tjent flere formål. Det har været en 
ramme for et konkret samarbejde, et forum for skolelederne 
på alle niveauer til at mødes og afklare det indbyrdes forhold 
og frem for alt har det peget frem mod en fusionen af de to 
lederforeninger, hvilket heldigvis lykkedes.  

Med beslutningen 23. august 2007 om dannelsen af Skole
lederne kan jeg konstatere, at de danske skoleledere uden 
diskussion har fået den stærkeste organisation i nordisk sam
menhæng såvel som inden for det europæiske fællesskab. 
Det er ikke den ringeste jubilæumsgave i anledning af, at det 
i år også er således, at skolelederforeningerne bliver 100 år. 
Det er ganske godt gået! ■

Sekretariatet
Dannelsen af Lederforeningen betød også, at vi skulle ha 
ve et sted at være, og i 1999 flyttede formand Jens Færk, 
næst formand Mogens Opstrup og konsulent Helene Jung 
ind i Vandkunsten 3, 1. sal.

Året efter ansættes foreningens første sekretariatsleder, 
Birgitte Nybo og sekretær Hanne Baumann. Ved valget i 
2002 genvælges formand og næstformand og Karsten  
Hansen ansættes som foreningens første konsulent med 
lederbaggrund. Karsten kom fra en stilling som skoleleder  
i Frederiksværk. 

Samme sæson søgte sekretariatslederen nye udford 
ringer som skoleleder på Frederiksberg, og foreningen an
satte Poul Krogstrup – tidligere skolechef i Hvidovre – som 
ny sekretariatsleder. 

I de kommende år skete der yderligere en række ændrin
ger i medarbejderstaben. Mogens Opstrup flyttede til Hol
stebro og fratrådte sin stilling i sekretariatet, og Helene 
Jung blev alvorligt syg og døde i 2003. 

Ny konsulent blev Søren Teglskov, der kom fra en stilling 
som skoleleder i Gladsaxe. I 2005 fik foreningens sekretær 
ansættelse i nyoprettet stilling i Københavns kommune og 
blev erstattet af endnu en halvtids skolelederkonsulent,  
Søren Thomsen, der bl.a. har været skoleleder i Greve. 

Da Lederforeningen fik overdraget forhandlings og 
aftale retten også lokalt i kommunerne, ansatte sekretaria
tet i 2006 Søren Schnack som konsulent med særlig kom
petence på dette område. Søren Schnack var tidligere 
skole leder i Glostrup.    

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                          



Skoleledelse • oktober 2007 • 43



44 • Skoleledelse • oktober 2007

Skolelederkrøniken 1907–2007

Sk
o

l
e

l
e

d
erforening

er
n

e
S

 

årS  jubilæ
u

m100

Der var engang… hvor alle skoleledere var i samme båd. Ja, 
alle var vi – ledere, lærere og andre medarbejdere – stillet ret 
ens. Men sådan skulle det ikke blive ved med at være. 

Forandringer i ledelsesvilkårene, ændringerne i skoleverde
nen med en såkaldt – også dengang – ny folkeskolelov, kom
munalisering og en arbejdstidsaftale med U, F og Øtid 
samt stigende krav til skoleledelsen nødvendiggjorde en 
langt større sikkerhed for vejledning, konsultativ og juridisk 
bistand end den, der blev stillet til rådighed gennem vores 
fagforening, Danmarks Lærerforening – DLF. 

Bønder og agurkesalat
Vi var sådan set ikke trætte af DLF som helhed, men den di
rekte tilknytning til den lokale lærerkreds, der suverænt af
gjorde, hvordan og af hvem en skoleleder ”i nød” kunne få 
hjælp, skabte usikkerhed om og uvilje mod denne ordning. 
Samtidig gjorde den få år tidligere til lokalkredsene udde
legerede forhandlings og aftalekompetence også om skole
ledelsesforhold ikke tingene lettere.

DS gik derfor i brechen for at skaffe en fuldstændig frigø
relse fra den lokale lærerkreds’ omklamring og arbejdede for:

•    At skoleledere kunne være medlem af Landskredsen i  
stedet.

•    At kontingentet dermed også indbetaltes centralt.
•    At skoleledere kunne kontakte DLF centralt, dvs. uden at 

skulle spørge om lov i lokalkredsen, med henblik på altid 
at få en sagsbehandler fra København i tilfælde af konflikt 
med lærere eller skolechefer.

•   At vi selv kunne forhandle lønvilkår kommunalt – både ved 
nyansættelser og ved udlodning af midler fra chefpuljen  
o. lign., som dengang også omfattede skolelederne – mod 
lærerkredsens efterfølgende godkendelse.

I DLF centralt var man til en vis grad lydhør over for disse øn
sker, og der nedsattes derfor i midten af 90’erne over to om
gange et udvalg bestående af repræsentanter fra både DS og 
DLF. Begge udvalg fandt tilfredsstillende løsninger på proble
merne, men det første udvalgs forslag nåede kun frem til 
kredsformandsforsamlingen i DLF, hvor stort set alle kreds
formændene vendte tommelfingeren nedad.

Andet udvalgs forslag havde været til drøftelse og godken
delse hos Lærerforeningens formand, næstformand og se
kretariatschef – og var blevet godkendt. Alligevel var holdnin
gen på DLF’s kongres i efteråret 1997 negativ over for for 
slaget, som derfor blev nedstemt, og hvor kun skoleledernes 
egne 10 stemmer var for.

Hvad forstår bønder sig på agurkesalat? De tror, det er 
græs – og æder det med en fork.

Uafhængig lederforening
Bestyrelsen i DS besluttede derfor at indkalde til ekstraordi
nært repræsentantskabsmøde i december 1997, hvor det med 
stort flertal besluttedes at opsige samarbejdsaftalen om at 
være en faglig forening i DLF og i stedet omdanne DS til en 
egentlig fagforening.

Gennem de næste år ændredes forholdene i DS pø om pø, 
og en lang række tiltag, der skulle modsvare det ”tabte” fra 
DLFmedlemskabet, f.eks. fik vi gennemført en gruppelivs
forsikring. 

Ånden fra ’97
Erik Lorenzen 
Formand for Danmarks Skolelederforening
2000-2007

Formandsskiftet år 2000, hvor Hans Martin Jepsen t.v. giver  
stafetten videre...
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Et af de første skridt var, at hvert enkelt DSmedlem ud
meldte sig af DLF og samtidig tilmeldte sig DS’ juridiske bi
stand, hvorved kontingentet blev sammensat af to dele: Det 
almindelige kontingent, for hvilket man fik Forum for Skole
ledelse og et månedligt nyhedsbrev tilsendt sammen med 
foreningens kursustilbud mv. samt det særlige kontingent   
for juridisk bistand.

Ved årsmødet i 1999 kunne formanden, Hans Martin Jep
sen, konstatere, at i alt 1710 skoleledere nu var med i grup
pen med juridisk bistand. Det havde dog vist sig og skulle  
siden blive endnu mere tydeligt, at en række skoleledere, der 
var gået forrest og havde råbt højt om kravet om større fri
hed for skolelederne, fik kolde fødder, da de konkret skulle 
tage stilling til deres udmeldelse af Lærerforeningen.

Flere og flere krav til DS blev fremsat samtidig med, at 
DLF indtog en meget afvisende – og til tider truende – hold
ning til de skoleledere, der meldte sig ud, og da en politisk 
og ledelsesmæssig utilfredshed med skolelederne tog til, 
valgte ganske mange af frygt – tror jeg – at blive i Lærerfor
eningen, og medlemstallet i DS voksede ikke længere.

Samtidig kneb det med opbakning til vores forehavende 
hos KL, der godt nok gang på gang konstaterede behovet for 
selvstændighed i ledelsen, men som kun tøvende og tilsyne
ladende ikke bredt politisk funderet ville meddele, at man 
kunne give Danmarks Skolelederforening delt aftale og for
handlingsret i det øjeblik, DS dokumenterede at have godt 
og vel halvdelen af de aktive skoleledere som medlem. 

Ledernes identitet bygges op 
Min rolle i DS’ frigørelsesproces begyndte, da jeg indtrådte i 
DSbestyrelsen i 1992 og blev et af de tre DSmedlemmer i 
de nævnte arbejdsgrupper i DLF. Desuden blev jeg efter et 
par år formand for Uddannelsesudvalget og senere Udvalget 
for løn og tjenstlige anliggender – og næstformand i 1998.

En aktiv sekretariatschef, Gert Rosing, var medskaber af 

DS som fagforening. Hans indseende i de politiske forhold i 
organisationsverdenen var betydelig, hvilket såvel Hans Mar
tin Jepsen som jeg og resten af foreningen havde meget 
gavn af. Tillige var Gert Rosing en fremragende formidler,  
der gennem mange turneer rundt i riget, sammen med for
manden og skiftende bestyrelsesmedlemmer, var med til at 
skabe mange af foreningens kendemærker, bl.a. vores amts
kredskurser og konferencer.

DS har i det hele taget gennem de 10 år som selvstændig 
forening ydet en stor informationsindsats. De mange ænd
ringer i skolehverdagen og især opmærksomheden om udvik
lingen på ledelses og arbejdstidsaftaleområdet skabte et 
enormt behov for kollegiale drøftelser om, hvordan man 
bedst levede op til de mange nye krav.

Det er næppe forkert at sige, at hvor grundkurset for nyud
nævnte skoleledere på Den Kommunale Højskole for 20 år 
siden langt hen dækkede en skoleleders uddannelsesbehov, 
især kombineret med DS’ egen ”overbygning”, nemlig kursus 
48 (mest om ledelse over for enkeltpersoner, grupper og 
store forsamlinger) – så voksede i disse år behovet for en 
mere præcis viden hos skolelederne om praktiske og de  
pædagogisk/ledelsesmæssige opgaver og mulige løsninger.

Landsdækkende, men amtsvis placerede kurser som ”Fra 
sagsbehandler til procesleder” og den fortsatte føljeton om 
skiftende arbejdstidsaftaler for lærerne er eksempler på den  
ne foreningsaktivitet, der påskønnedes af medlemmerne. 
Det samme er tilfældet med landskurset ”Skoleledelse 2010” 
med Palle Isbrandt som gennemgående underviser. I hele 
perioden har DS tillige gennemført 1 à 2 årlige konferencer på 
landsplan om aktuelle og skoleudviklende emner.

Men også en mere formel uddannelse trængte sig på, og 
gennem et ihærdigt samarbejde mellem Uddannelsesudval
get repræsenteret ved skoleinspektør Hakon Hansen, Løg
strup, og Syddansk Universitet, hvor professor Kurt Klaudi 
Klausen var hovedmanden, oprettedes en diplomuddannelse 
i offentlig ledelse, som også mange skoleledere efterføl
gende har frekventeret med stort udbytte. 

I dag forventer vi i DS, at alle skoleledere har gennemgået 
eller snarest muligt efter ansættelsen påbegynder en diplom
uddannelse i ledelse, der jo stadig kan stykkes sammen gen
nem deltagelse i undervisning på en række højere uddannel
sesinstitutioner og universiteter. 

Selvstændig, stærk profil 
Op til formandsskiftet i 2000 fra Hans Martin Jepsen til mig 
selv undergik sekretariatet i DS forandringer, idet de to kon
sulenter, Annette Jensen og Stieg Eriksen, havde fået arbejde 
som skolechefer i henholdsvis Vejle og Ishøj, og Gert Rosing 
var blevet skole og kulturdirektør i Søllerød.

Situationen skabte grobund for nytænkning, og i formand
skabet udkastede vi derfor ideen om at have en sekretariats
leder og et sekretariat i København og tre regionalt placerede 
konsulenter, der fra deres hjemadresse skulle betjene de 
mange medlemmer. 

Formanden på talerstolen ved behandlingen af en “alvorlig sag“ 
på et repræsentantskabsmøde.
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Ideen vandt gehør; Michael Diepeveen blev ansat som  
leder af sekretariatet og skulle samtidig i kraft af sin bl.a. 
journalistiske baggrund skrive artikler til Forum for Skole
ledelse samt opdyrke kontakten til pressen, mens Dorrit 
Bamberger og Poul Boeskov ansattes som konsulenter på 
fuld tid og Marianne Okholm som konsulent på først halv  
tid og et år senere på fuld tid.

Det blev således vores opgave i fællesskab at udvikle DS 
til at løse de mange opgaver, der ligger for en selvstændig 
fagforening. Først og fremmest ved at give medlemmerne 
sikkerhed for, at spørgsmål om deres ansættelsesmæssige 
forhold løstes professionelt og hurtigt, men også ved at kon
sulenterne har stillet sig til rådighed for fyraftensmøder, en 
og halvdagskurser i amtskredsene, kurserne for nyudnævnte 
skoleledere samt ved at virke som de faste udvalgs sikre bol
værk, når nye emner skulle behandles, eller når det beslut
tede skulle føres ud i livet.

Ikke mindre betydning har Michael Diepeveen haft gen
nem sin indsats for at synliggøre foreningen og skoleledernes 
forhold. Sammen med foreningens bladudvalg er der skabt 
et godt tidsskrift, hvis artikler om skoleledelse/politik såvel 
som de mere fagligt specifikke emner har givet bladet en 
bredde, der skaber respekt om foreningen. Samtidig har han 
gennem sin strategiske sparring med især formandskabet 
været med til at bane vejen for skoleledersynspunkter, frem
ført af politikere fra foreningen.

 På dette område har DS markeret sig stærkt. Gennem  
frikøbet af mig fra skolelederjobbet i Ikast – fra 2002 på fuld 
tid – blev det muligt at finde tid til at placere DS som den 
forening, der skulle høres, når talen var om skoleledelse. Det 
har ”blot” krævet, at vi har vidst, hvad vi mente om stort og 
småt. Her har landsbestyrelsesmøderne været et godt fo
rum, idet vi på stort set alle møder ud over de mere præcise 
mål for foreningen og for skolelederopgaver har drøftet te
maer med relation til skole, undervisning og ledelse.

I kraft af landsbestyrelsesmedlemmernes vidt forskellige 
ledelsesforhold, deres skoles geografiske og demografiske 
placering samt en reel interesse for at give DS det bedste 
udgangspunkt har skiftende bestyrelser på hver deres måde 
givet uvurderlige bidrag til at befæste DS` ry som en trovær
dig partner.

DS’ sekretær, Kate Jensen, havde styr på stort og småt i 
de godt 25 år, hun var foreningens faste holdepunkt i sekre
tariatet, godt hjulpet i perioder af forskellig længde af Gitte 
Holm samt Dorete FolmerSkov, der nu sammen med Susie 
Jensen og Hanne Christner udfører de daglige sekretariatsop
gaver.

Undervejs har desuden Finn Nygreen i en årrække bereg
net pensioner for afgående skoleledere. Endelig er konsulent 
Carsten Ancker ansat i 2004 som afløser for Marianne Ok
holm, og har sammen med Dorrit Bamberger og Poul Boe
skov fortsat udbygningen af en flot interessevaretagelse på 
medlemmernes vegne. 

Mediebombardement
Jeg vil ikke undlade at bemærke, at det har syntes som om, 
at hver sommer skulle have sin storm mod den danske folke
skole, idet journalister og politikere af enhver slags og farve 
kunne finde historier om mangler og fejl, der kunne blæses 
op midt i agurketiden. 

I lang tid har skolen været udsat for et bombardement af 
krav, forventninger, dårlige historier, som har været med til 
at skabe en illusion i offentligheden om Verdens Værste 
Skole. Diverse PISA og OECDundersøgelser har med ud
gangspunkt i et primært europæisk gennemsnit hængt folke
skolen til tørre. Hvad man måske glemmer er, at folkeskole
loven har været en rammelov med stor lokal indretning og 
udformning og i hvert fald med nogle glade elever!

Der er for mig ingen tvivl om, at den politiske individfoku
sering og efterfølgende bredt folkelige opmærksomhed på 
den enkelte – barnet, det enestående projekt – skaber for
ventninger til skolens ansatte, for hvem målene er uopnåe
lige. Bl.a. derfor svinger pendulet i dag den anden vej med 
trin og slutmål, test og tvungen afgangsprøve for alle. Der 
vil gå tid, før de politiske ønskemål er nået. Spørgsmålet  
er så, om de styrker, vores elever viser nu, smides ud med 
badevandet. 

Minimumstimetal, højere klassekvotienter, sammenlæg
ning af skoler, nedlæggelse af andre og en stram økonomisk 
styring tilsiger en anden pædagogik end den, Folkeskolelo
ven af 1993 udtrykker. Bekendtgørelser fastsat af skiftende 
undervisningsministre og tilsyneladende små lovændringer – 
på grundlag af et ikke overvældende flertal i Folketinget – sy
nes ikke altid at være i harmoni med selve 93lovens grund
tanke.

Når den enkelte elevs interesser og personlige udvikling 
skal fremmes, hvilket ikke nødvendigvis harmonerer med 
test og ensrettende prøveformer, må læreren gå på kompro
mis og indrette sin undervisning, så den modsvarer prøvefor
merne  og kravene. Så får vi måske bedre karakterer, men 
mindre selvstændige og ansvarsbevidste elever.

Læreruddannelsen er ændret tre gange det sidste tiår, og 
samtidig er meritlæreruddannelsen et nyt element. I DS har 
vi hilst nyordningerne velkommen ud fra en betragtning om, 
at voksne (læs: erhvervserfarne) vil kunne tilføre skolen nyt 
og samtidig have rod i og kendskab til et fagligt arbejde, som 
eleverne senere skal deltage i. At så søgningen til begge læ
reruddannelser pt. lader meget tilbage at ønske, er en anden 
sag. Lærermanglen har været på tapetet, blev en overgang 
”aflyst” – som følge af kommunale besparelser over en bred 
kam – men synes nu igen at ligge lige om hjørnet. 

Der hviler en tung opgave for såvel politikere som leder og 
lærerforeninger i at skabe et mere positivt billede af folkesko
len, så den igen bliver attraktiv for unge uddannelsessøgende. 
Set fra et DSsynspunkt har selve den nuværende lærerud
dannelse så mange positive elementer, at det burde være et 
tiltrækkende studium. Medierne kan hjælpe godt med, men 
det kræver en ændring af indstillingen til, hvad godt stof er. I 
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medierne er en dårlig historie nemlig en god historie, mens en 
god historie fra hverdagen ikke er en kioskbasker. 

Slip løn og tid mere fri
Overenskomster og arbejdstidsaftaler har naturligvis været 
en af periodens oplevelser. Lønnen til viceskole inspektører 
og afdelingsledere ligger stadig så tæt på lærernes slutløn, 
at man på mange skoler oplever, at lærere med særlige 
funktioner overhaler disse lederes løn. Det er aldeles util
fredstilstillende.

DS har gennem årene fremlagt OKforventninger baseret 
på bl.a. ovenstående. Alligevel er det ikke lykkedes forhand
lingsparterne at skabe et afgørende ryk fri af lærerlønnin
gerne. Derfor vil kampen for bedre løn til alle i skoleledelsen 
fortsat være højt prioriteret. Jeg har et begrundet håb om, at 
en ny skolelederforening på LCniveau kan komme igennem 
med en udbygning af lokallønnen – stadig totalt adskilt fra 
lærerlønningerne – til en mærkbar højnelse af lederlønnen.

I DS er holdningen til lærerarbejdstidsaftalerne skiftet, idet 
vi ved periodens begyndelse ikke mente, at vi burde have en 
officiel mening herom. Men med skiftende aftalers tilbage
faldsregler og skarpe inddelinger i afgrænsede områder,  
f.eks. 155timers puljen, med efterfølgende besvær for skole
lederne og ofte utilsigtede – og bestemt ikke altid pædago
gisk begrundede – fagfordelinger, har DS valgt at formulere 
krav til disse aftaler.

Aktuelt står vi fast på, at der i en ny aftale skal være rum 
til ledelse, at skoleledelsen til enhver tid har ret til indseende 
med alle lærerens opgaver, at alle lokale aftaler bør kunne 
rummes i akkorder og helhedsaftaler, samt at visionerne i 
”En skole på vej” (1999) nu bør slå helt igennem i skolens 
hverdag. Det må være slut med, at pædagogisk udvikling 
skal opleves at blive stavet med Ø.

Flere, men stærke
Ledelsesovervejelser i enhver form har fyldt og fylder meget i 
DS’ historie. Ud over de allerede nævnte uddannelsestiltag 
har vi indgående drøftet kompetencespørgsmålet. Hvad er 
det, en skoleleder skal kunne? Og mestre?

Det er næppe muligt at finde samtlige de kvalifikationer og 
kompetencer, der er nødvendige, i én person. Vi har derfor 
som det naturligste i verden ønsket at fremhæve, at også i 
ledelsesregi er teamtanken det bærende. Enelederen er ilde 
stedt i en mere og mere kompleks verden, og vi har derfor 
gennem årene igen og igen fremhævet behovet for en bre
dere sammensat ledelse, der kan frigøre den pædagogisk 
uddannede del af ledelsen til at samle sig om skolens pri
mære formål: Undervisning. Derfor er også coaching og 
mentorordninger er nødvendig del af ledelsens dagligdag.

En vigtig del af en skoleleders arbejde i dag er at nedbryde 
komplekse problemstillinger til enkeltelementer, der lader sig 
håndtere. Krydspres, paradokser og modsat rettede eller 
uklare forventninger er dagligt forekommende hændelser. 
Også derfor har skolelederen brug for et netværk.

Det er bekymrende, når mange skoleledere i dag går ned 
som følge af en for stor og uklar defineret arbejdsmængde. 
Også derfor kan det også undre, at kommuner for at spare 
promiller i budgettet beslutter nye skolestrukturer – hvad en
ten det er flere skoler under en hat, konkrete nedlæggelser 
af små og større skoler eller sammenlægning af skoler på 
indtil flere matrikelnumre med stor geografisk afstand – uden 
tilsyneladende at skænke den ledelsesmæssige side af sa
gen den nødvendige opmærksomhed. 

Her står vi stadig kun ved begyndelsen af en bølge, som 
fortsat vil kræve ikke bare den enkeltes, men også skole
ledernes samlede opmærksomhed. 

Vi kan selv
De to skolelederforeninger, der blev resultatet af repræsen
tantskabsbeslutningen i DS i 1997, har hver for sig skullet 
kæmpe kampe. I første omgang mod hinanden, men på det 
seneste sammen gennem Skoleledernes Fællesrepræsen
tation (SFR). 

Undervejs var DS en meget aktiv partner i at skabe Sam
menslutningen af Undervisningsledere sammen med ung
domsskolelederne (LU), privatskolelederne, efterskolelederne 
og lederne af sprogcentrene. SAU blev en realitet, godt sup
pleret af Erhvervsskolelederne i Danmark, som har selvstæn
dig forhandlingsret, ligesom LU efter flere års tovtrækkerier 
og trakasserier har fået overdraget forhandlingsretten. Det vi
ser, at har man medlemsflerhed, kan man få forhandlingsret
ten helt for sig selv.

Blåøjede? Ja, måske, men både jeg og mange i DS med 
mig var sikre på, at når forhandlingsretten overgik til selv
stændige lederforeninger, ville også de folkeskoleledere, der 
gik både med livrem, seler og gangstativ, kunne indse, at det 
ville nytte noget at melde sig ind i DS. Sådan gik det som 
bekendt ikke.

Stemmeafgivelse på en repræsentantskabsmøde, hvor alvoren er 
afløst af smil og muntre forventninger.
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Efter frigørelsen af DS i ’97 oplevede vi et behov for, at  
vores synspunkter kunne varetages lokalt, dvs. først og frem
mest i hver eneste kommune. Engagerede skoleledere påtog 
sig rollen som kommunerepræsentant for kollegerne og skul 
le nu ud over fra begyndelsen at agere som budbringer af de 
centralt fra kommende meldinger så senere deltage i ”for
håndsdrøftelser” om nyansatte skolelederes løn og være den 
samlende person for DS i kommunen.

Gennem særlige nyhedsbreve til kommunerepræsentan
terne og ved afholdelse af konferencer – også for de såkaldte 
tovholdere i de nye kommuner – forsøgte vi at opkvalificere 
disse skoleledere til varetagelsen af et – absolut ulønnet og 
vanskeligt kollegialt – job, der jo manglede netop selve må
let: Retten til at underskrive en aftale om løn og arbejdsvil
kår. En ret, der indtil for to år siden lå i lærerkredsen.

Lederforeningen i DLF fik i 2005 overdraget denne ret af 
LC, og dermed måtte bestyrelsen i DS og senere repræsen
tantskabet tage stilling til, om der fortsat skulle kæmpes en 
kamp med Lederforeningen om medlemmerne – eller om 
opgaven nu var at samarbejde med Lederforeningen, mens 
DS stadig havde et acceptabelt medlemstal og styrke til 
gennem forhandlinger at sætte et solidt fingeraftryk på ram
merne for en fælles skolelederforening.

Vi valgte det sidste og kunne i en lang prøvetid, nemlig  
ca. 1½ år, efterprøve, om Lederforeningens holdning til skole
ledelse og foreningsvirksomhed i alle aspekter var uafhængig 
af Lærerforeningens meninger. Samtidig var opgaven at 
sammensætte et nyt foreningsgrundlag uden at sætte alle 
DSholdninger over styr. 

Gode perspektiver
I samarbejdsperioden har vi på forskellig vis kunnet demon
strere større styrke end førhen hver for sig. Synliggjort udad
til gennem bl.a. Kodeks for God Skoleledelse og indadtil gen
nem mange gode samarbejder lokalt og regionalt om såvel 
løndannelse (lokalløn) som kommunikation og kursusvirk
somhed m.m. En ny, fælles skolelederforening vil have nået 
de mål, der var årsag til adskillelsen i 1997 – og lidt til.

En lang række forhold er gennemarbejdet, og vi har ople
vet, at holdningen til skoleledelse er ens i de to foreninger. 
Enigheden går oven i købet så langt, at et perspektiv i en 
fælles skolelederforening også omfatter, at alle i skolens  
ledelse – og hermed altså også SFOledere og administrative 
ledere – er naturlige medlemmer af ”Skolelederne”.

Noget mangler dog. Den totale frigørelse fra DLF og i ste
det en sideordnet placering med de øvrige selvstændige or
ganisationer i LC – eller en tilsvarende kommende organisa
tion, der samler alle undervisningsledere i Danmark. Jeg tror, 
det kommer inden for en overskuelig fremtid.

Der er al mulig grund til at rose skiftende amtskredsfor
mænd og landsbestyrelsesmedlemmer for en fornem ind
sats. Ved deres engagement har vi landet over kunnet mar
kere Danmarks Skolelederforening som en troværdig og 
værdig samarbejdspartner. Jeg vil i den forbindelse gerne 
rette en særlig tak til skoleinspektørerne Knud Nordentoft, 
Hellerup Skole, og Annette Belling, Vallensbæk Skole, for 
flot sparring og medleven i de henholdsvis 5 og 2 år, de har 
været foreningens næstformænd.

Ud fra en forventning om, at Danmarks Skolelederforening 
snart ikke længere står alene, men er i færd med ”en om
vendt Dalgas” (Hvad indad tabes, må udad vindes), er det 
også vigtigt at rette en tak for godt og relevant samarbejde 
til periodens undervisningsministre, øvrige lands og kom
munalpolitikere samt valgte, ledere og medarbejdere i alle 
de organisationer og ministerier, vi har samarbejdet med.

Det skulle glæde mig, om man om få år kigger tilbage på 
dette tiår, tænke på det med veneration og måske endda ve
mod, men med glæde over skoleledernes helt selvstændig 
placering i det organisatoriske billede, og tænke… Der var 
engang. ■

Efter årtusindskiftet får publikationerne ny form og layout.
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Navnet SONO dækker i dag ikke alene over den kendte kvalitet i skabe til elver, lærer samt til faglokaler, men 
indbefatter nu også møbler. Borde, stole til både lærer og elver, tavler, whiteboards, møde, konference- og 
kantinemøbler. Bænke, stole, sofaer og borde til opholdsarealer samt meget andet. 
 
 
 

Vi ønsker Danmarks Skolelederforening TILLYKKE med de 100 år 
 
På denne side ser du et lille udpluk af vore nyheder 
 
Kom og mød os på stand 45 I Odense Congress Center den 4-5. oktober 
2007 hvor vi vil stå til rådighed med råd og vejledning samt en god kop 
kaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONESSON INDRETNING 
 

Adresse: Grønlandsvej 15, 4681 Herfølge. Telefon +45 5628 3500 Fax: +45 5628 3548 
E-mail danmark@sonosson.com  Internet: www.sono.dk 
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Københavns Skolelederforening har ført en omtumlet tilvæ
relse og er derfor under betegnelsen Københavns Skoleleder
forening – KS – en forholdsvis ny konstruktion.

Da Danmarks Skolelederforening i sin tid valgte at forlade 
Danmarks Lærerforening, stemte Københavns Skolelederfor
ening for forslaget i DS’ repræsentantskab. Efterfølgende 
forblev Københavns Skolelederforening i nogle få år i Dan
marks Skolelederforening. Vi var således som skolelederfor
ening fuldgyldige medlemmer af DS’ repræsentantskab, 
samtidig med at vi via vores medlem af Københavns Lærer
forening havde to pladser i DLF’s kongres.

Dette illustrerer ganske udmærket i kort form de mange 
paradokser i foreningens historie. Oprindelig var der således i 
København en skoleinspektørforening og to viceskoleinspek
tørforeninger. 

Fra embedsmænd til ledere
Omkring 1965 blev de mandlige viceskoleinspektørers for
ening og de kvindelige viceskoleinspektørers forening lagt 
sammen til Københavns Viceskoleinspektørforening.

Viceskoleinspektørforeningen og Københavns Skoleinspek
tørforening delte på daværende tidspunkt en plads i Kommu
nalforeningens repræsentantskab via Københavns Kommu
nale Embedsmandsforening. Det var klart utilfredsstillende 
og lidt af et omsvøbsdepartement ved lokale lønforhandlin
ger m.m. Daværende formand for Skoleinspektørforeningen 
Aage Kjeldgaard og daværende formand for viceskoleinspek
tørerne Ivan Sørensen fik efter lange og seje forhandlinger 
dannet en skolelederklub i Kommunalforeningen KKSE – Kø
benhavns Skoleembedsmandsforening.

Denne forening blev et ligeværdigt medlem af Københavns 
Kommunalforenings hovedbestyrelse parallelt med Embeds
mandsforeningen og Assistentforeningen. Aage Kjeldgaard 
blev foreningens første formand. Han efterfulgtes siden af 

Ivan Sørensen, Kjeld Bendix, Poul Erik Clausen og Carl 
Bagge.

Da kommunalforeningen på grund af et manglende samar
bejde mellem assistentforeningen og embedsmandsforenin
gen måtte lukke, oprettedes Københavns Skolelederforening 
med Carl Bagge som formand.

I 1990 var det lykkedes at få sammenlagt skoleinspektør
foreningen og viceskoleinspektørforeningen. Her var Bent 
Frøhlke initiativtager og foreningens første formand. Han  
efterfulgtes siden af Ole Bent Christensen, Tony Sørensen 
og Carl Bagge. 

I en kort periode var der således to lederforeninger i Kø
benhavn: En Skoleembedsmandsforening og en Skoleleder
forening. Disse foreninger blev, da Kommunalforeningen  
for tre år siden måtte lukke, slået sammen til Københavns 
Skolelederforening.

Vi ønskede på daværende tidspunkt hverken at være med
lemmer i Danmarks Skolelederforening eller af Danmarks 
Lærerforenings Lederforening.

Selvstændig forhandlingsret 
Vi var og er således en selvstændig lederforening med selv
stændig forhandlingsret – uddelegeret først af kommunalfor
eningen og nu af SKK, Samvirket Københavns Skoleleder
forening og Københavns Lærerforening. 

Parallelt med denne gymnastiske øvelse dannedes under 
LC et LCLederforum, hvor vi som lederforening havde en ob
servatørpost i hovedbestyrelsen. Denne situation var i læng
den uholdbar, og vi indgik derfor i drøftelser med Køben
havns Lærerforening om dannelsen af en fællesorganisation 
under LC. Denne fik som omtalt navnet SKK. Herfra uddele
geres vores forhandlingsret, og her har vi vores sekretariat.

Henning Søby, tidligere leder af forhandlingsområdet i 
Børne/UngeForvaltningen, er her vores koordinerende leder

Noget  
    for sig selv

Carl Bagge
Formand for Københavns Skolelederforening
2000-2007
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konsulent med ansvar for både skolelederne og afdelings
lederne, der i København paradoksalt nok er medlemmer  
Københavns Lærerforening, men altså sammen med os  
organiserede i SKK og dermed i LCLederforum, hvor vi så 
kan mødes.

Vi er i dag ca. 200 medlemmer i Københavns Skoleleder
forening. Ved dannelsen af Københavns Skoleembedsmands
forening i Kommunalforenings regi omfattede foreningen 
skoleinspektører, viceskoleinspektører, ledere, souschefer og 
afdelingsledere i VUC, KUC og Københavns Ungdomsskole 
samt rektorer og ledende inspektorer ved de kommunale 
gymnasier. Hertil kommer ledende psykologer og cand.pæd.
psyk’er samt konsulenter med lederbaggrund. Alt i alt en 
broget flok at holde sammen på. Og i dag er gymnasiele
derne af let forståelige grunde udtrådt af foreningen. 

Foreningens pensionister var og er for nogens vedkom
mende organiseret i Embedsmandsforeningen samt efter 
Kommunalforeningens nedlæggelse i dag i SKK. Herudover 
har foreningen en selvstændig og initiativrig pensionistklub.

Københavns Kommune er i dag medlem af KL, Kommu
nernes Landsforening, så hvem ved? Måske er den sidste 
strukturomlægning ikke set endnu. København er i dag delt i 
8 byområder med selvstændige forvaltninger, som Køben
havns Skolelederforening med held har tilpasset sig, så for
eningen i dag ledes af en bestyrelse med indvalgte repræ
sentanter fra de 8 byområder i København. ■

Vi leverer  
servicekvalitet

Biblioteksmedier as
Tempovej 7-11
2750 Ballerup
Tel 44 86 78 88

Østre Havnevej 29
5700 Svendborg
Tel 33 33 93 13

  biblioteksklargjorte bøger og av-medier
  monteret med chips - beriget med data

Lige til at sætte på hylden  
- det sparer tid og ressourcer

www.biblioteksmedier.dk
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Forhandlere:

Tofte Kontorcenter  CJC Gruppen A/S 

HILLERØD · KØBENHAVN 

Tlf. 7024 7048 

www.toftekontorcenter.dk

Team Røsfeld A/S   

ÅRHUS - Tlf. 7021 9900  

www.roesfeld.dk

SAPA A/S    

VIBORG -  Tlf. 8662 4000  

ODENSE - Tlf. 6315 2525 

NÆSTVED - Tlf. 5577 7760 

www.sapa.as.

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

danmark
www.vs-danmark.dk

Adskilte og fleksible rum...

Sammen med din skole, vil VS Danmark gerne være med til at skabe de bedste indretningsmæssige 

rammer for Jeres personale.  Personalet på landets folkeskoler har travlt, og har ligesom elever brug for 

albuerum og tid til at samle kræfter.  

 

”Det gamle store lærerværelse” erstattes mange steder af opdelte lokaler, som er tilrettelagt ud fra meget 

forskellige krav. Ønsker om faglige rum, som et arbejdsredskab, og ønsker om rum til fornøjelse,  afslapning 

og reflektion.

 

Kontakt din VS forhandler, som kan rådgive meget mere om Jeres indretning, og om de mange 

produktmuligheder, som VS programmet rummer.

 

PERSONALE RUM OG LÆRERFORBEREDELSE….

Verner Panton var den vigtigste design-
partner 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.

VS er etableret 1898 og er Europas 
største producent af skolemøbler
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Vision, mission &  

    fusion  
    

 

Jens Færk, Erik Lorenzen, 
Anders Balle og Annette Belling
Medlemmer af styregruppen
Skoleledernes Fællespræsentation 2006-07

Skolelederne – den nye fælles fagforening for ca. 4200 ledere i 
folkeskolen samt en række mindre, beslægtede ledergrupper 
blev en realitet, da repræsentantskaberne i Danmarks Skole
lederforening og Lederforeningen på to ekstraordinære møder 
i Odense den 23. august 2007 stemte klart JA til en fusion. I 
LF blev beslutningen vedtaget enstemmigt, og i DS skete det 
med ca. 80 procents flertal. 

Det var et stort skridt frem! For under processen med at 
samle skolelederne havde man kunnet konstatere, at der var  
meget mere, der samlede end skilte. Og i sidste ende blev det 
noget større, der sejrede, nemlig det fælles gods, der ligger i, 
at alle ledere i skolen arbejder under vilkår, der på flere punk
ter er forskellig fra andre ansattes. 

Det er os som ledere, der skal sikre udvikling og forandring, 
det er vores ansvar at motivere, engagere og gå foran. Leder
jobbet kræver i det hele taget stærke ledere, og stærke ledere 

fortjener en stærk lederforening. 
Og den får vi med: Skolel ederne! 
Teknisk betyder fusionen, at 
begge foreninger har stemt et 
sæt ens vedtægter hjem, så for
eningerne ”smelter sammen”. 
Alle nuværende medlemmer i 
begge foreninger bliver dermed 
automatisk medlemmer af 
Skolelederne.

Formelt træder fusionen i 
kraft pr. 1. januar 2008, men 
reelt er samarbejdet i forve
jen udbygget med fælles  
repræsentationer, konsu
lentbistand, blad og medier 

samt forhandlingerne af Lokalløn og de centrale OK 08 for
handlinger. Desuden flytter foreningernes sekretariater den 1. 
november 2007 sammen i nye lokaler i København. 

To veje, samme mål
Historien i de to foreninger har på mange måder været ens.  
I 90’erne og længere tilbage var der en stigende oplevelse i 
skoleledergruppen af, at vores arbejdsvilkår og rolle havde æn
dret sig så meget, at der var brug for øget fokus på egne pro
blemer og udfordringer samt øget selvstændighed i forhold til 
forhandlingssystemet. 

Vi ønskede derfor en organisatorisk opprioritering af ledel
sesområdet samt et større fagforeningsmæssigt fokus på le
dernes egne løn og ansættelsesforhold. Men var der enighed 
blandt skolelederne om målet, var der det ikke på daværende 
tidspunkt om strategien. Hvor nogle foretrak en konfronte
rende stil uden for det etablerede forhandlingssystem, ville 
andre hellere gå i dialog indefra. Faktum blev, at to større 
grupper i 1997 gik hver deres vej i de to lederforeninger.

Splittelsen har næppe styrket skolelederne. Der er gået  
megen tid med at holde sammen på egne tropper og med at 
markere egne synspunkter i forhold til den konkurrerende for
ening, og udenforstående har haft mulighed for at spille på 
uenigheden. På den anden side har splittelsen givet dynamik, 
idet det gav ekstra incitament til skolelederne til at tage stil
ling til deres egen lederrolle og identitet. Tilsvarende måtte 
fagforeningerne over en bred kam oppe sig for at følge med 
og tilbyde deres ledergrupper bedre forhold…   

Ser man derfor på fordelene ved det parløb, der har fundet 
sted i de 10 års splittelse, kan man sige, at skolelederne for
eningsmæssigt har udviklet sig fremadrettet. I skikkelse af to  
parallelle forløb i Lederforeningen og Danmarks Skoleleder
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forening, der hver har etableret egne sekretariater med selv
stændig profil, udtaleret, rådgivning, konferencer, kurser, me
dier mv. 

Begge foreninger har formået at sætte sejlene i forhold til 
de forandringens vinde, der har blæst, og som blandt andre 
ting har bragt et voldsomt øget fokus på ledelse med sig. I pe
rioden er ledelse – ikke mindst på det offentlige område – ble
vet genstand for debat, undersøgelser, forskning, og der er 
kommet et væld af litteratur, efter og videreuddannelsestil
bud på området.

Forhandlingsretten var vendepunktet
I de to skolelederforeninger har der været to forskellige ud
gangspunkter i opfattelsen af, hvordan ledergruppen bedst bør 
placeres i det store fagforeningsbillede. Men samtidig er lighe
derne og de fælles opfattelser mellem DS og LF lige så stille 
kommet til at dominere i forhold til forskellene. 

Et kardinalpunkt har det været, om skolelederne kunne opnå 
ret til at aftale egne løn og arbejdsvilkår. Det har begge for
eninger på hver sin måde arbejdet på at få igennem. Ved at 
argumentere internt over for LC/DLF. Og ved at lægge eks
ternt pres på ved at stå uden og prøve at påvirke arbejdsgi
verne – især KL – til også at skubbe på. Gennembruddet kom, 
da LC i 2004 delegerede den centrale aftaleret til LCLeder
Forum, og da DLF’s kongres i 2005 delegerede den lokale af
taleret til Lederforeningen. 

Så da begge foreninger anerkender den indsats, man hver 
især har gjort for at markere ledernes rolle i takt med den ud
vikling, der er sket på ledelsesfronten og organisatorisk, oprul
lede et nyt scenarie sig efter 10 års adskillelse: Samlingen af 
skoleledergruppen påny. 

Forbrødringen af skolelederne falder sammen med andre 
perspektiver. Ikke mindst centralregeringens detaljerede regu
lering af skoleområdet og kommunalreformens omstrukture
ring af skolevæsenerne lægger pres på skolen, lærerne og ikke 
mindst lederne. Også udfordringer som kvalitetsreformen 
samt varetagelsen af forhandlingsretten kræver, at foreningen 
går foran og står medlemmerne bi – på samme måde som 
man oplever en voksende vilje til at gå sammen for at løse 
kommunale skolemæssige opgaver på ledelsesniveau.

Generelt synes fagforeningerne i de senere år at tage hand
sken op ved at gå sammen i diverse fusioner. Vi har set det 

med dannelsen af større og stærkere forbund, men 
også ved at mindre grupper som fx S81 og Formid
lerne er fusioneret med DLF, og hvor lederne er 
blevet medlemmer af Skole  lederne. Disse tenden
ser præger således også vores område.

Det forventes i dag, at fagforeningerne tager 
hensyn til særlige medlemsgrupper og deres spe
cifikke forhold. De samme forventninger gælder os 
i Skolelederne, der jo både organiserer ledere på 
store og små skoler, inspektører, viceinspektører, 
afdelingsledere og konsulenter med lederbeføjel
ser – ansat som tjenestemænd eller overenskomst
ansatte. Mangfoldigheden er stor, og så består 
Skolelederne desuden af 93 lokalafdelinger, der nok 
har fælles træk, men også er forskellige.

Alt i alt er begge dele – fusion og fission, samling 
og spredning – strømpile for skolelederne i retning 
af at danne fælles sag og front. Og ved at rumme 
begge dele i Skolelederne, kan vi få den dobbelte 
fordel at stå sammen i en fælles stærk forening, 
der samtidig formår at varetage en medlemsgrup
pes varierende interesser.

Rosinboller og høj søgang
Fusionen til Skolelederne er ikke sket ud i det blå. 
Forud er gået et stort arbejde med at forberede 
rammer og indhold for den nye forening, opbygge 
tillid og samarbejde på alle planer samt at skabe 
en fælles vision.

De første kontakter mellem de to foreninger blev 
taget for to år siden af formændene, som mødtes 
uden for den officielle kalender til en kop kaffe/te 
med brød. Møderne gik godt, endda over forvent
ning. Der var territorier, der skulle afmærkes, men 
vi så ens på de store linjer, når det gjaldt varetagel
sen af skoleledernes politiske, forhandlingsmæs
sige og professionelle interesser.

Sonderingerne fortsatte ved at bringe de to  
bestyrelser i samme stue; det blev også til en tur 
på Oslofærgen med vind af kulingstyrke i øvrigt. 
Også her viste der sig at være nuancer, men grund
læggende var der ikke forskel på ledelsesopfattel
sen i de to foreninger. På kort tid ændredes opfat
telsen af hinanden fra at være konkurrenter til at 
være samarbejdspartnere. Ja, enigheden gik så 
langt, at samtlige 17 bestyrelses medlemmer endte 
med at anbefale en fusion. 

Samarbejdet i de to bestyrelser gav også kon
krete resultater. Udarbejdelsen af et ledelsespoli
tisk udspil, nemlig Kodeks for god Skoleledelse og 
bestyrelsernes beslutning af et Grundlag for dan
nelsen af Skolelederne. Dette og mere til findes på 
den fælles hjemmeside.

Kunsten var i processen at holde mulighederne 

Således præsenterede den 
nye samarbejdsplatform  
sig selv i 2006.
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åbne – også på trods af modsatrettede tendenser. En anerken
dende tilgang med fokus på det, vi var enige om, og en be
stræbelse på at udvikle først fora for dialog og siden et regu
lært samarbejde. 

Ved en beslutning i de to repræsentantskaber i foråret 2006 
formaliseredes kontakten mellem foreningerne ved at danne 
Skoleledernes Fællesrepræsentation – SFR – pr. 1. august 
2006. Her lagde vi et fundament for en senere sammenslut
ning af foreningerne ved at skabe en defineret ramme for det 
politiske samarbejde og på sekretariatsniveau om kurser, me
dier, lønforhandlinger og fælles udtagelse af OK’08krav.

Politiskorganisatorisk har samarbejdet centralt haft en sty
regruppe i spidsen, der består af de to foreningers formænd 
og næstformænd samt et forum for de to bestyrelser. Tilsva
rende blev der dannet fælles lokale SFRafdelinger i de nye 
storkommuner. 

Med SFR fik de to foreninger et forum for afklaring af fælles 
målsætninger og et grundlag at danne den ny lederforening 
på – i form af resultatorienteret samarbejde med henblik på at 
tale skoleledernes sag i overenskomstspørgsmål, høringer, i 
repræsentationer, ledelsespolitiske spørgsmål mv.

Alt i alt var erfaringerne gode. Der har været enighed om 
indholdet i høringssvar, tilrettelæggelse af kurser og møder og 
fastlæggelse af linjen i de fælles medier. Der blev gennemført 
fælles lønmøder som en del af arbejdet med at sikre udmønt
ning af lokal løn. I mange kommuner blev der desuden skabt 
fælles forhandlingsudvalg, og tilbagemeldingerne viste, at der 
har været ført en dialog, hvor flest mulige medlemmers syns
punkter er dækket ind. 

Processen med at samle skolelederne har været demokra
tisk og båret præg af meget grundige drøftelser af, hvad der 
nu er rigtigt, forkert, op og ned – ikke mindst op til, at beslut
ningen om fusionen blev taget. Det har affødt mange møder, 

oplæg, papir mv. og megen energi har været rettet mod pro
cessen. Men det var nødvendigt, lige så nødvendigt som det 
er nu, at alle kræfter bruges på at sikre medlemmerne gode 
løn og arbejdsforhold og varetage deres interesser.  
 
Den nye organisation
Dannelsen af Skolelederne er beskrevet i vedtægterne for den 
nye forening samt en række fælles hensigtserklæringer, der 
ligger på hjemmesiden. Og det overordnede formål med for
eningen er at varetage skoleledernes interesser optimalt på 
alle områder. Det vil bl.a. sige at sikre:

•   De bedste løn- og arbejdsforhold for lederne.
•   Kollektive aftaler med individuelle muligheder.
•   Medlemmernes tryghed, hvis de kommer i vanskeligheder.
•   Medlemmernes interesser ledelsesfagligt, pædagogisk  

og uddannelsesmæssigt.
•   Medlemmernes interesser i samfundsudviklingen/den  

offentlige debat.

Det sker ved Skoleledernes egen indsats og i et samarbejde 
med andre organisationer. Det betyder bl.a. medlemskab af 
DLF, LC og LCLederForum, KTO og FTF. Medlemsgruppen er 
ledere i og omkring folkeskolen ansat efter overenskomster 
indgået af LC. Skolelederne indgår således i det etablerede 
forhandlingsretslige fællesskab, men arbejder og udtaler sig 
på helt egne præmisser.

Foreningen har fokus på forbedring af skoleledernes løn og 
arbejdsvilkår samt på kvaliteten af skolens ydelser. I forlæn
gelse heraf tilbyder foreningen faglig og personlig sparring via 
professionel rådgivning udført af foreningens konsulentteam. 

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

Repræsentantskabet er opbygget på grundlag af den nye 
kommunestruktur, men med forskellige former for særlige  
repræsentationer. Repræsentantskabet vælger formand og 
næstformand samt 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Denne 
valghandling finder sted på et stiftende møde for den nye 
Skolelederne i Odense den 29. november 2007, efter de kom
munale afdelinger er etableret og repræsentanterne udpeget, 
hvilket sker i disse måneder. 

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv vedrørende evt. ned
sættelse af udvalg og fastlægger selv sin arbejdsform. 

Decentralt organiserer Skolelederne sig som nævnt med 
kommunale afdelinger med aftaleansvar i relation til bl.a. lo
kallønsforhandlingerne. Et regionalt mellemled er der ved, at 
der dannes 12 tværkommunale netværk mellem de kommu
nale afdelinger, der vil få ansvar for tværkommunale aktivite
ter, samarbejde, kollegial sparring, kurser, konferencer mv. En 
repræsentant fra hvert netværk udpeges til et landsdækkende 
netværksråd, der er rådgivende over for hoved bestyrelsen.

  

Ind i én forening! Lederen 

Ledelsesvilkår & ledelsesrum   Side 4-12

 Skolepolitiske meldinger Side 14

 

Overenskomst 2008       Side 22 

Liberalisering af skolen?    Analyse

4  April 2007                                                                         Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation  
        

Plan for
eleverne?
Side 26-27
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Skolelederne har bl.a. gennem det fælles blad Skole ledelse  
og det skolepolitiske udspil Kodeks for skoleledelse vist, at  
skoleledere kan sætte dagsordenen.
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En stærk lederforening
Der er en række aktuelle udfordringer for vores fagforening. Vi 
har aftaleretten og skal vide at bruge den optimalt. Vi må syn
liggøre skoleledernes holdninger i meningsdannelsen og medi
erne. Vi skal uden slinger forholde os til omstruktureringerne i 
kommunerne, der foruden en stram 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 kvalitetsreformen.

I en tid, hvor ledelse er på dagsordenen i hver eneste natio
nal og international undersøgelse, er det naturligt og nødven
digt, at vi som ledere samles i en forening. Og der er ikke tvivl 
om, at fusionen væsentligt styrker skoleledernes position; for
handlingsmæssigt vedr. løn og ansættelsesforhold og indfly
delsesmæssigt i øvrigt i forhold til offentligheden og til diverse  
repræsentationer i Undervisningsministeriet, KL m.fl.

De centrale og kommunale samarbejdsparter forventer det 
også. De glæder sig til at have en større og stærkere forening 
som med og modspiller. En stærk lederforening, som arbej
der og udtaler sig selvstændigt på ledernes vegne – som er en 
styrke for hele folkeskolen. I mange kommuner er der kommet 
flere med i skoleledergrupperne. I den forbindelse skal der op
bygges nye samarbejds relationer, hvor også kommunen ved, 
hvem de skal kontakte.

I en fælles forening vil vores kommunikationsstyrke blive 
mere hørbar. Det er uligt lettere at ”råbe” op, når stemmen er 
klar og entydig. Og vi har vigtige områder at udtale os om. 
Hele debatten om folkeskolen skal vi give vægt og kvalitet. 
Det samme skal vi gøre i spørgsmålet om ledelsen af skolen, 
hvor vi kan bidrage med viden og erfaring til at tydeliggøre 
hvem, hvad og hvordan offentlig ledelse gøres åben, visionær 
og effektiv.

Skolelederne skal også insistere på at blive hørt. Vi sidder i 
nøglepositioner på landets 1600 skoler. Vi har en samlet sum 
af erfaringer i forhold til, hvad der giver resultat, undervis
ningsmæssigt. Skole lederne har stor ekspertise på en række 
områder. Denne ekspertise skal komme yderligere til udtryk i 
forhold til offentligheden, lovgivningen m.m.

Den kraftige eksponering, som ledelse i skolen gennem de 
senere år har fået, har styrket behovet for, at vi står sammen 
om at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen og samtidig sikre 
optimale vilkår for opgaveløsningen. Det lokale ledersamar
bejde i kommunerne vil få meget bedre vilkår og muligheder, 
når vi ikke længere taler om dem og os, men om vi. Fusionen 
åbner desuden fremtidsmuligheder i form af tættere samar
bejde med ledere fra andre sektorer. 

Med dannelsen af Skolelederne er en beslutning truffet. 
Ikke en slutning, men en ny begyndelse. De næste kapitler 
venter på at blive skrevet i skoleledernes fagforeningshistorie. 
I år er intet mindre end 100 året for dannelsen af den første le
derforening på skoleområdet, som efter mange knopskydnin
ger 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 2007 i Odense. Tillykke! ■ 

Lederforeningen og Danmarks Skolelelderforenings repræsen-
tantskaber stemmer fusionen hjem den 23. august 2007.
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Ved stranden 

              16
Finn Nygreen
Bestyrelsesmedlem 1974-1997
Danmarks Skolelederforening

I forbindelse med Skoleinspektørforeningens fusion med  
Viceskoleinspektørforeningen og Førstelærerforeningen til 
Danmarks Skolelederforening i 1976 og de deraf følgende 
vedtægtsændringer blev det nødvendigt at tænke på at op
rette et fast sekretariat, hvortil foreningens medlemmer 
kunne rette deres forespørgsler.

FrankHansen, der var Skoleinspektørforeningens formand 
på dette skelsættende tidspunkt i foreningens historie, lagde 
i nogle år beredvilligt lokaler til bestyrelsens møder, der blev 
afholdt i skoleforvaltningen i Rødovre Centrum. Men i læng
den var denne ordning ikke holdbar, og FrankHansens visio
nære sind kom foreningen til gode også på dette punkt. Han 
optog forhandlinger med DLF, som netop i de samme år er

hvervede ejendommen Ved Stranden 16 i København belig
gende umiddelbart over for Christiansborg.

Den 1. august 1978 oprettedes Danmarks Skolelederfor
enings første faste sekretariat. Det fik til huse Ved Stranden 
16 på 2. sal og bestod af 3 lokaler: 1 til sekretariatschefen, 1 til 
sekretæren, samt 1 mødelokale til bestyrelsen. Herudover var 
der køkkenfaciliteter og toilet. Egentlig var der flere lokaler, 
men de var på det tidspunkt lejet ud til postfunktionærernes 
faglige forening. Flere ting var man således fælles om, men 
der udviklede sig et ganske gnidningsfrit samarbejde om lo
kalerne.

I løbet af et par år overtog Danmarks Skolelederforening 
dog alle lokalerne på denne etage, og der blev således yder
ligere to lokaler til brug for foreningens formand og forenin
gens repræsentant i DLF samt til diverse udvalgsmøder.

Bygningen var gammel, men istandsat. Den stammede 
oprindeligt fra 1730. I dette år godkendte Københavns kom
mune for første gang en bygning på denne matrikel. Huset 
var mindre end det nuværende. I 1748 ændres bygningen, 
men den blev hårdt skadet ved branden i 1795. Den blev dog 
bygget op igen og i 1800tallet endda gjort en etage højere, 
ligesom den i løbet af årene er blevet udvidet også bagtil, 
hvor huset til sidst kom til at ”støde sammen med” et tilsva
rende hus, der kom fra  Admiralgade, en bygning, der oprin
deligt var bygget og senere udvidet på samme måde. Denne 
udbygning bagtil får man et godt indtryk af ved at betragte 
hele huset fra gården.

Adressen var egentlig ganske fornem – også i tidligere ti
der. Ved Stranden 18, den store hvide bygning på hjørnet af 
Fortunstræde og Ved Stranden var i mange år ”Hotel Royal”, 
der blev grundlagt i 1748 og kendt som et af byens fornem
ste. Det eksisterede sammen med Hotel D’Angleterre og 
Hotel du Nord i mange år, men da byens udvikling tog fart, 
blev det Hotel D’Angleterre, der overlevede. Hotel du Nord 
blev omdannet til stormagasin, og Hotel Royal blev købt af 
bladmanden Christian Ferslew i 1876, og han grundlagde der
efter dagbladet Nationaltidende.

Af husets historie fremgår det også, at der i nr. 16  i ældre 
Den mørkegule bygning t.v. i billedet er DS’ domicil 1976-2007. 
Udsnit af maleri af S. Henriques, 1844.



Skoleledelse • oktober 2007 • 59

tid har været pensionat og tandlæge (i det nuværende kontor 
for sekretariatslederen). På gaden neden for huset holdt op
rindeligt fiskekonerne til, og man kunne der købe byens fri
skeste fisk, som blev landet af skibe, der lagde til kaj lige ud 
for nr. 14 og 16. 

I mange år har der været restauration i kælderen, og den 
dag i dag har Laurits Betjent til huse der. Oprindeligt hed re
stauranten Café Royal med reverens til det fornemme hotel 
og bredte sig over flere etager. Ejeren hed Marie, og hun 
havde blandt sine stamgæster den lokale gadebetjent Lau
rids – med d – Larsen. De kom så godt ud af det med hinan
den, at de blev gift. Derefter forlod Laurids politiet, og mens 
Marie blev i køkkenet, tog han sig af gæsterne, blandt hvilke 
man ofte så statsminister Thorvald Stauning. Laurids Larsen 
døde i 1945, hvorefter restauranten mere udviklede sig til et 
værtshus i to etager for bohemer. Det var herom John Mo
gen sen skrev sin legendariske ”Sidder på et værtshus”.

Ved Stranden 16 har også i nyere tid haft forskellige promi
nente lejere, bl.a. re
klamemanden Mor
ten Jersild, der stod 
for EF nejsigernes 
kampagne i 1972. Det 
blev som bekendt et 
ja, og nok ikke alene 
af den grund måtte 
han give plads til DS. 
Over 25 år senere 
kom der imidlertid 
stadig post adresse
ret til Jersild & Co! 

En gang var det 
blot hyggeligt, at 
”væggene lidt skæve 
stå”, og alle, der har 
besøgt DS’ sekreta
riat ved, hvad der  
her tænkes på. Det er 

ikke uden grund, at adressen er Ved Stranden. Alt er vindt og 
skævt og hælder ind mod midten af huset, der dog en gang i 
80’erne fik en ekstra pilotering. I 2002 kom Arbejdstilsynet 
imidlertid på uanmeldt besøg og erklærede, at gulvene er så 
skæve, at de var i strid med arbejdsmiljøet. Alle medarbej
dere fik derfor plateauer, så man kan sidde horisontalt og ar
bejde…

Også naboejendommen Ved Stranden 14 er et prominent 
hus. Det er opført i 179697 af konsul F. Gustmeyer og er en 
flot 7 fags gård med joniske søjler. I forrige århundrede var 
den beboet af mange kendte folk. Blandt andre er Niels og 
Harald Bohr født i gården, som ejedes af deres bedstefar, 
vekselerer D. B. Adler. I nyere tid har forsikringsselskaber og 
banker haft domicil i huset.

Huset lige over for Christiansborg har således haft en 
spændende og omskiftelig tilværelse, men dets placering i 
bybilledet har gjort det til et levende hus, hvor folk er kom
met og gået i næsten 300 år. Nu siger Danmarks Skoleleder
forening farvel til stedet, men andre vil nok sørge for, at det 
gamle hus lever videre.

Bestyrelsens mødelokale. Sekretariatschef Hans Holm.
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Sekretær Kate Jensen 
var 27 år i DS.

Fra indvielsen af det nye  
sekretariat 1978.

DS har allernådigst fået 
mobiltelefon!
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Vandkunsten 3 
Også Lederforeningen fik til 
huse i den ældste del af Kø
benhavn lige overfor den 
gamle vandkunst – spring
vandet – på torvet af samme 
navn. I begyndelsen beske
dent. I 1999 flyttede LF’s for
mand Jens Færk, næstfor
mand Mogens Opstrup og 
en konsulent ind i baghuset, 
Vandkunsten 3, 1. sal – et ny
indrettet domicil på 51 m2, 
når køkken, toilet, depot
faciliteter og det hele tælles 
med. Småt er godt! 

Året efter ansættes for
eningens første sekretariatsleder og hele molevitten opgra
deres fra baghuset til 135 m2 forhus med udsigt til PUK’s for
tovscafe – lige der ovenpå den gamle restaurant ”Tokanten” 
og garnbutikken ”Sommerfuglen”. Pionerånden suppleres 
med rummelighed, udsyn og hygge – helt frem til år 2007, 
hvor en sammenflytning for LF og DS står for døren. For 
småt er godt – men stort er bedre! 

Kompagnistræde 22 
Ved dannelsen af den fælles 
skolelederforening – Skole
lederne – med virkning fra 
den 1. januar 2008 tages nye 
lokaler i besiddelse. 

De er beliggende i Kom
pagni stræ de 22. Det er et 
stateligt borgerhus bygget i 
1867 på adressen, der den
gang hed Compagnistræde 
22, 2. Distrikt, Snarens Qvar
teer. Bygningen har igennem 
mange år tilhørt Danmarks 
Lærerforening og har tidli
gere bl.a. huset Danmarks 
Læreres Fælles Arbejdsløs

hedskasse (DLFA), og ”Kommunikation og Sprog”. I starten 
af 2007 fik også Børnehaveklasselederforeningen adresse på 
stedet.

Skolelederne får hjemme i bygningens 2. etage, hvor såvel 
sekretariat – med ialt 11 ansatte (inkl. en regional funktion), 
frikøbt formand og næstformand – som bestyrelse finder nye 
og velindrettede lokaler. ■

Daginstitutioner,
fritidsinstitutioner,
klubber og skoler er 
vigtige arenaer i bar-
nets liv. Overgangene
mellem dem kræver omhu. 
Derfor skal institutionsledere
og skoleledere tænke og
arbejde sammen med 
respekt for hinandens

SKOLEN ER VIGTIG – DET ER FRITIDEN OGSÅ

faglighed og kompe-
tencer. BUPL ønsker 
skolelederne tillykke 

med fusionen og de 
første 100 år og glæder os 

til at fortsætte samarbejdet med 
jer de næste 100 år. Både ude i 
hverdagen og på foreningsplan.

BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk • Blegdamsvej 124, 2100 København Ø. • www. bupl.dk

skolen_er_vigtig_ann_07.indd   1 13-09-2007   09:59:38



Skoleledelse • oktober 2007 • 61

I dette historiske hus har Danmarks Skolelederforening haft 
sit domicil i næsten 30 år. I en periode blev alle bestyrelses
møder og udvalgsmøder afholdt her, men i de senere år har 
man fundet et mere geografisk centralt sted til de større 
møder, nemlig Odense...

Det var ellers godt at afholde disse møder i huset, for  
her havde sekretariatschefen sit sæde, og her var også kon
torpersonalet, som på fortrinlig vis hjalp med til, at møderne 
kunne koncentrere sig om det saglige. Også det sociale 
samvær efter møderne havde gode kår.

Den første sekretariatsleder i stolen var skoledirektør 
Hans Holm. Han havde været formand for foreningen igen
nem mange år, så han kendte foreningen fra alle tænkelige 
sider og bidrog på flere måder til at give såvel bestyrelsen 
som sekretariatet den arbejdsmåde, som har holdt ved 
igennem årene. Han var en hyggelig mand, en dygtig mand, 
der havde et fortrinligt netværk. Det siger lidt om Hans 
Holm, at det var hans tidligere kollega FrankHansen, der 
bad ham sætte sig i stolen. Det var to stærke mænd, der 
arbejdede fortrinligt sammen om at nå det fælles mål.

I 1983 efterfulgtes Hans Holm af Helmuth Folmer-Skov. 
Han var jurist og kontorchef i Undervisningsministeriet, hvor 
han igennem en årrække som et af sine arbejdsområder og 
specialer havde haft den sproglige udformning af love og 
cirkulærer. Netop denne evne gav ham ekstra indsigt i tolk
ningen af forslag til love, cirkulærer etc., der var fremsendt 
til høring i foreningen. Han havde nogle meget fine kontak
ter til ministeriet. Han var desuden en særdeles venlig og 
hjælpsom sekretariatsleder, som qua sin viden og dygtighed 
var en stor gevinst for foreningen.

Efter FolmerSkovs alt for tidlige død overtog skolein
spektør Finn Jellingsø ved nytårstid 1990 den varme stol. 
Finn Jellingsø havde en fortid som medlem af DLFs hoved
styrelse og var således en garvet fagforeningsmand. Imid
lertid kaldte skolen allerede efter to års forløb på ham, og 
da pædagogikken altid havde stået hans hjerte meget nær, 
følte han sig draget til at overtage skoleinspektørembedet 
og således prøve at føre sine ideer ud i livet.

I foråret 1992 blev således alles foreningsmæssige ildhu 
sat på prøve. I nogle måneder overtog udvalgsformændene 
nogle af sekretariatsfunktionerne og mere blev lagt over på 
kontorpersonalet. Og det gik godt, men kunne jo ikke holde 
i længden. Forude ventede et årsmøde og et formandsskif
te. Fra sommerperioden og frem til midt i oktober påtog 

Finn Nygreen sig en sekretariatsleders funktioner og tog or
lov fra sin skoleinspektørstilling. Således lykkedes det at få 
gennemført et årsmøde i stil med de foregående og et fint 
farvel til foreningens formand Birgit Darr ved en festlighed i 
Lorry.

I forbindelse med formandsskiftet i 1992 headhuntedes 
skole inspektør Gert Rosing i Kommunernes Landsforening, 
hvor han i et par år havde arbejdet i skoleafdelingen. Han 
var en meget behagelig og dygtig sekretariatsleder, som 
specielt på det strategiske område gjorde en stor indsats. 
Foreningen fik så at sige et ny image, hvor alle blev service
ret til det yderste, hvor de teoretiske baggrunde altid var på 
plads, når foreningen gik i aktion, og hvor kommunikationen 
nåde et nyt højdepunkt. I år 2000 forlod Gert Rosing stillin
gen til fordel for kulturchefstillingen i Søllerød.

Da det stod bestyrelsen klart, at kommunikation, public 
relation og et godt image udadtil var betydningsfuldt, søgte 
og fik man i år 2000 en kvalificeret sekretariatsleder til at 
forestå dette. Michael Diepeveen, der med sin akademiske 
baggrund og journalistiske erfaring fra bl.a. KL og fysiotera
peuternes fagforening udviklede kommunikationen til med
lemmerne og omverdenen. Skolelederne blev dermed mere 
synlige, og foreningens medlemsblad (Forum for) Skole
ledelse et organ, der lægges mærke til. Samtidig har han 
været en vigtig aktør i etableringen af samarbejdet i den 
nye, fælles lederforening.

Lederforeningen har i perioden med de to skolelederfor
eninger haft eget domicil og sekretariat. I 2000 ansættes 
Birgitte Nybo som LF’s sekretariatsleder. Hun kom fra en 
stilling som skolelederkonsulent, og i sin periode sørger hun 
bl.a. for at få foreningen manifesteret som en ny spiller på 
banen. Hun søger i 2002 nye udfordringer som skoleleder på 
Frederiksberg.

Foreningen ansatte derpå Poul Krogstrup – tidligere skole
chef i Hvidovre – som ny sekretariatsleder. I denne periode 
ekspanderer foreningen mærkbart. Lederforeningens sekre
tariat professionaliseres, der sættes kursus og informa
tionsaktiviteter i gang, og i 2004 får foreningen overdraget 
forhandlings og aftaleretten først centralt og siden også  
lokalt i kommunerne. Det er et vigtigt vendepunkt for skole
lederne og bliver kimen til en fusion af skolelederforeninger
ne. Poul Krogstrup fortsætter som sekretariatsleder i den 
nye fusionerede forening Skole lederne med Michael Diepe
veen fra DS som souschef. ■

Sekretariatslederne
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Learn to Move. Move to Learn. HÅG Conventio Wing www.hag.dk

Mød HÅG på Stand 11 på Skoleledernes Årsmøde i Odense den 4. & 5. oktober.

HAG Wing Skoleledelse Sep2007.in1   1 9/11/07   1:06:13 PM
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Ordførernes
                   hilsen

Uanset hvem, der sidder i regering, er Folketingets uddan
nelsesudvalg centralt, når der skal opstilles politiske mål på 
folkeskoleområdet. Men hvad mener medlemmerne af ud
dannelsesudvalget egentlig om skoleledelse i går, i dag og i 
fremtiden? 

Vi har bedt om et bud fra partiernes ordførere på folkesko
leområdet fra samtlige syv partier, der er repræsenteret i ud
valget, om at svare på tre spørgsmål om skoleledelse: 
 
•    Hvad har skoleledelse personligt betydet for dig f.eks. i  

forbindelse med din egen skolegang?
•    Hvad synes du om de ændringer, der er sket med hensyn 

til skoleledelse gennem årene?
•    Hvilke parametre er de vigtigste, når samfundet skal  

vurdere skolelederes indsats i fremtiden?

Desuden overbringes en hilsen i anledning af skolelederfor
eningernes 100 års dag. 

Tina Nedergaard
Cand.scient.pol.
Venstre

God ledelse i den offentlige sektor er efter min opfattelse – 
og lidt forenklet – ledelse, som er meget nærværende og 
synlig for personalet, men ikke nærværende og synlig for 
brugerne. I en velledet organisation eller institution er kon
flikter og problemer, som brugerne oplever, minimeret, såle
des også i skolen. Eleverne og særligt de små skal ikke for
holde sig til organiseringen af skolen, de skal opleve, at 
tingene virker. Sådan er min oplevelse fra mine år i folkesko
len fra børnehaveklasse til og med 7. kl. 

Jeg var mig ikke bevidst, hvad ledelse betød, jeg oplevede 
blot som helhed, at der blev reageret på problemstillinger, 
som opstod, og at hverdagen fungerede godt. 

Efter min opfattelse arbejdes der i dag mere målrettet 

med – også strategisk – ledelse, hvor man i skolen binder an 
med mere langsigtede projekter for udvikling af skolen. Min 
erfaring er endvidere, at ledelsen af skolen i dag er langt 
bedre end det påståede. Naturligvis er der sorte får, men 
som helhed oplever jeg under mine besøg i uddannelsesver
denen og i høj grad i folkeskolen, at lederne og personalet 
tager ledelsesopgaven alvorligt. Samtidig er det dog min op
levelse, at mellemledere kan have en betydelig og vigtig 
funktion. De behøver måske ikke at være egentlige ledere, 
men koordinatorer af indsats, team og så videre. 

Samtidig er mange ledere i dag opmærksomme på videre 
og efteruddannelse. Det er af stor betydning, at lederne ru
stes teoretisk, men også indgår i erfagrupper, hvor viden, 
best practice mv. kan spredes. Mit indtryk er ligeledes, at 
samspillet mellem skolelederne og det kommunale niveau 
styrkes i disse år, hvilket også er positivt. Det er kommunal
bestyrelsen, som har det endelige ansvar, og det skal de 
også påtage sig løbende.

Uden at lyde for hardcore, skal ledelse vurderes på resulta
ter. Det vigtigste udkomme af ledelse i skolen er elever, som 
kan noget fagligt såvel som socialt, at man har levet op til 
folkeskolens formål om også at give eleverne lyst til at lære 
mere i form af videre uddannelse. Derudover er der andre 
meget væsentlige parametre: Trives medarbejderne, holdes 
sygefraværet på et minimum, er der lille udskiftning i medar
bejderstaben, kan nye lærere og teknisk/administrativ perso
nale tiltrækkes mv.? 

 

 
 

Martin Henriksen
MF
Dansk Folkeparti

Skoleledernes rolle er formentlig den del af grundskolen, der 
er mindst fokus på i dagspressen. Det er egentligt uforståe
ligt. For er der noget, som holder sammen, strukturerer og 
organiserer, er det netop den daglige ledelse. De seneste års 
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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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debat om folkeskolen har efterladt indtrykket af en skole i 
krise. Det er ikke altid et rimeligt billede. 

Da jeg gik i skole, var der ikke noget fjernere end skole
lederen. De heldigvis få gange, jeg stiftede bekendtskab 
med lederen, var da morskaben tog overhånd på skolegan
gene. Ellers er skolelederen ikke af en sådan størrelse, at 
eleverne i deres hverdag tager stilling til ham eller hende. 
Det er måske heller ikke strengt nødvendigt, selv om en 
nærværende skoleleder kan tjene til at skabe en fornem
melse af sammenhold og tilhørsforhold for eleverne. Det 
væsentligste må dog være, at den daglige og personlige 
kontakt med lærerne fungerer.

Der er inden for de seneste år sket en række ændringer i 
forhold til skolelederens rolle, heriblandt indførelsen af trin 
og slutmål. Fra Dansk Folkepartis side er vi især tilfredse 
med indførelsen af de 10 nationale test, elevplaner og kom
munale kvalitetsrapporter. De nye redskaber kan forhåbentlig 
styrke skoleledernes mulighed for at sætte fokus på under
visningens kvalitet. 

Det væsentligste må være at sikre skolelederne de nød
vendige kompetencer, så de kan skabe en faglig relevant un
dervisning, og samtidig skabe ordentlige arbejdsforhold for 
skolens ansatte. I relation til skoleledernes kompetencer har 
VOKflertallet bl.a. afsat et tocifret millionbeløb til udbygning 
af den eksisterende diplomuddannelse i skoleledelse. Den 
udvikling skal vi fortsat understøtte på bedste vis.

Når vi diskuterer fremtiden, er det relevant at tilstræbe en 
generel lettelse af ledernes administrative arbejde. Her bør 
man som en naturlig ting ligeledes gå ind og afdække, hvor
vidt Folketinget kan tage initiativer, der fremadrettet kan 
styrke skoleledernes rolle.

For Dansk Folkeparti er det altafgørende, at Folketinget i 
samarbejde med kommunerne formår at skabe udfordringer 
for lederne, så lederne selv kan præge de daglige rutiner og i 
fællesskab med lærerne skabe faglige resultater til gavn for 
den enkelte elev og samfundet som helhed. Efter kommu
nalreformen og de tilknyttede nødvendige lokale tilpasninger, 
er næste skridt at justere lovgivningen til den nye virkelighed. 
I den proces er det vigtigt, at vi alle gør en fælles indsats. 

 

Jens Jørgen Nygaard
Borgmester, cand.pæd.
Det Konservative Folkeparti

Min egen skoleinspektør på Skovlunde Skole var en person, 
der næsten betød det samme for mig som min klasselærer. 
Han var meget engageret i både den enkelte elevs liv og i 
skolens samlede liv. Jeg hørte til en af de elever, der jævnligt 
måtte møde op på inspektørens kontor. Jeg var aldrig bange 
for disse møder, for i stedet for en ordentlig omgang fik man 

en konstruktiv samtale, hvor man kunne mærke inspektørens 
interesse for ens ve og vel. Min inspektør var med til at give 
mig det bedste afsæt til videre uddannelse og mit voksenliv. 

En dygtig skoleinspektør, der har indsigt i god ledelse, er 
afgørende for elevernes trivsel. Og jeg har derfor været ked 
af den bureaukratiske udvikling, der har fundet sted i de sid
ste mange år. Skolelederen er i højere grad blevet en admini
strator af et hav af love, regler og kontrolforanstaltninger. 
Det har betydet, at skolelederen ofte må sidde bag en com
puter frem for at bidrage aktivt til skolens ånd og trivsel. 

Mit slogan i mit politiske liv har altid været ”Forenkling for 
alvor”. Hvis der er et sted, hvor det er særligt påkrævet i 
dag, er det folkeskoleområdet og skolelederens mulighed for 
at virke som leder og inspirator frem for at kontrollere brøker. 
Jeg håber, at det vil lykkes os at skabe rum for ledelse i de 
kommende år. Det er helt afgørende for opbakning til folke
skolen og dens opfyldelse af dens funktion i et moderne 
samfund.

Der er jeg ikke i tvivl. Det er skolelederens evne til at 
skabe trivsel for eleverne og skolens medarbejdere. Det sker 
ved at sætte fokus på faglighed, socialt samvær, kreativitet 
og evne til at skabe udfordringer for alle på skolen. Med hen
syn til faglighed  er det vigtigt i alle aspekter at skabe hele 
mennesker, så de kan tackle de udfordringer, der kommer i 
både uddannelses og voksenliv.

Christine Antorini
Cand.comm.
Socialdemokratiet

Jeg har næsten ingen erindring om skolelederen på Jyllinge 
Skole, hvor jeg gik fra børnehaveklassen til 9. klasse, ud over 
at han hed Poul, sad i byrådet for De Konservative og var 
meget engageret i at få bygget et musik og kulturhus i til
knytning til skolen, så borgerne kunne se rejsende teater en 
gang imellem. Ellers var han en fjern skikkelse, der i øvrigt 
hed Skoleinspektøren, og det var sådan en, som de frække
ste kunne blive sendt over til, når en tur uden for døren ikke 
hjalp. Når det er sagt, skete det aldrig. 

Jeg er 1970’er barn og gik på en nybygget etplans skole i 
seks klynger, hvor der var fra 1.9. klasse i hver klynge med 
bordtennisbord i midten, puderum og pynt på væggene i 
korte perioder, indtil det blev hevet ned af eleverne. De tyde
lige voksne var mine lærere, og de var antiautoritære. 

I dag er jeg altid begejstret, når jeg besøger en folkeskole, 
og lige fra jeg træder ind på skolens grund mærker, at her er 
der en god skoleledelse. For det kan man mærke. En ude
finerlig men klar fornemmelse af, at der er styr på det. Et 
godt fællesskab. Der er rent og pænt. Og stille på den gode 
måde. Børnene hygger sig og opfører sig ordentligt. Også i 
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frikvarteret. Alle børnene siger ’hej’ til skolelederen, når man 
går forbi dem, og lærerne har det helt tydeligt fint med, at 
skolelederen engagerer sig i deres undervisning, i ledelsen af 
skolen og de fælles pædagogiske principper for stedet. 

Det er afgørende med en skoleledelse, der påtager sig sit 
ledelsesansvar – og meget gerne i et team med forskellige 
ledelseskompetencer inden for f.eks. pædagogisk ledelse, 
administration, personale og SFO.

Med hensyn til skoleledelse er det vigtigste, at ledelsen i 
fællesskab med skolebestyrelsen og lærerne får formuleret 
fælles mål og daglige spilleregler for skolen på baggrund af 
kommunalpolitikernes overordnede skolepolitik. Hvor skal 
den enkelte skole bevæge sig hen? Hvordan kan hver enkelt 
medarbejder på skolen bidrage til det fælles projekt og gerne 
på tværs mellem førskole, skole og SFO? At der er holdånd i 
lærerkollegiet? Hvordan løfte de særlige udfordringer, skolen 
måtte have, hvad enten det er en særlig social sammensæt
ning af børnene, udvikling af nye undervisningsmetoder eller 
sammenlægning af to mindre skoler til en større, mere  
moderne? Hvordan skabes et solidt fagligt miljø? 

Skoleledelsen skal i fællesskab med kommunen formulere 
få, men væsentlige resultatmål på udviklingsopgaver, der 
skal evalueres løbende. Og honoreres, når det lykkes at løfte 
opgaverne. Kommunerne skal bakke deres skoleledelser op 
med ledersamtaler, engagement for skolens virke, tildeling 
af ressourcer så udviklingsopgaverne kan løftes. Og kommu
nerne skal gribe ind og sætte alternative løsninger i gang, 
hvis der går skævt på en enkelt skole.

Marianne Jelved
Fhv. minister, lærer
Det Radikale Venstre

Skoleinspektøren var på et kontor, som man som elev kun 
kom ind i, når der var noget helt galt. Mørkt. Utilnærmeligt. 
Frygt. Det var i 50´erne. Noget andet var det, da jeg i 1964 
begyndte på Hellerup Seminarium. Rektor Tage Kampmann 
stod på trappen og tog imod hver enkelt studerende med et 
”God dag Marianne og velkommen her”. Det var en ople
velse. Her var jeg ikke bare en studerende, et nummer. Jeg 
var Marianne. Det var sand ledelse.

Som nyuddannet lærer søgte jeg i 1967 stilling på Ny 
Østensgård Skole. Skoleinspektør Ib Glarborg faldt for en for
mulering i mit eksamensbevis: ”Har deltaget med godt hu
mør”. Det skulle der til. Det gode humør. Det var et rigtig 
godt ledelsestræk. I øvrigt var skolelederen førstemand 
blandt ligemænd. Og det er slet ikke så dårligt. Vi er jo alle 
ledere. 

Tidens krav er komplekse, og alle mennesker i dagens 
samfund for slet ikke at tale om morgendagens har brug for 

at opøve og udvikle deres evner og muligheder. Uddannelse 
er et konkurrenceparameter. Men uddannelse har også en 
værdi i sig selv. Det er dannelsesaspektet, der bliver afgø
rende for, hvordan vi lever sammen med hinanden i morgen. 
Hvis skolen skal kunne løfte den komplekse opgave for hver 
eneste elev, så skal skolen have sin frihed tilbage, den skal 
være personlig og nærværende for hver eneste, og den skal 
være gennemsyret af godt humør. For det er tegnet på en 
god skole. 

Det kræver en synlig og indlevende skoleledelse midt i den 
levende undervisning. En skoleledelse, der kender sine folk 
og kan se de gode resultater, vejlede og sikre faglig kompe
tence og skabe tillid i samfundet til skolen, fordi ikke en ene
ste elev bliver ladt i stikken. Skolen lærer på den måde ele
verne, hvad ansvar for hinanden er, og hvordan det skaber 
fællesskab, som er grundlaget for den enkeltes muligheder.

  

 

Jørgen Arbo-Bæhr
MF
Enhedslisten

Da jeg gik i skole, var skolelederen en autoritær skikkelse, 
der kunne finde på at stikke os unger en flad, og som ene
vældigt bestemte over hele skolen. Allerede dengang tænkte 
jeg, at det ikke kunne være rigtigt, at én person skulle have 
så meget magt. 

I dag synes jeg, det er ærgerligt, at skoleledelsen har fået 
så store administrative forpligtelser, målt i forhold til den af
satte tid til pædagogisk udvikling. Det ville være en enorm 
styrkelse af skolen, hvis ledelsen fik bedre vilkår til at drøfte 
pædagogik, og hvis lærernes mangeårige erfaring kunne 
blive inddraget mere direkte i ledelsen. Jeg er meget op
mærksom på, at ministeren og KL nu lægger op til øget brug 
af fælles skoleledelse, fordi jeg mener, det vanskeliggør god 
skoleledelse, hvis lederen ikke har sin daglige gang på insti
tutionen.

Hvor ville uddannelsessystemet dog kunne blive forbedret, 
hvis Undervisningsministriet kunne droppe sine evige bench
marking, ranking og test af elever, lærere og ledere. Det vig
tigste i en skoleledelse er ikke målbart, nemlig hvor tilfredse 
og glade elever, forældre og ansatte er. Jeg er interesseret i 
at skabe en stærk og god folkeskole, der er attraktiv for alle 
samfundsgrupper. Der gør skolelederne i dag en stor indsats, 
og det skal vi politikere skabe bedre rammer for ved at sikre 
en stabil økonomi.
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Jeg ønsker Skolelederne tillykke med deres 100 års jubilæum

Individuel ledercoaching for skoleledere 
Coaching af skolens lederteam  
Gruppecoaching af skoleledere i netværk 
Træning i ledercoaching og faglig vejledning

Kontakt mig for en aftale:

Isbrandt Erhvervspsykologisk Rådgivning
psykologi i praksis

Coaching og skolelederudvikling

Palle Isbrandt: 8676 1525 · 40 19 15 25  
mail: isbrandt@post.tele.dk www.isbrandt.dk

 

Pernille Vigsø Bagge
Cand.theol.
Socialistisk Folkeparti

Min folkeskole, hvor jeg gik fra børnehaveklasse til og med 
9. klasse, var præget af et professionelt lærerkorps, som ikke 
nemt lod sig styre. Det var ikke noget problem med de 
mange autonome personligheder blandt lærerne, men det er 
spændende at tænke sig, hvad en skoleleder, der havde haft 
bedre mulighed for at samle og skabe mere pædagogisk ud
vikling, kunne have udrettet.

Desværre har de sidste mange år vist, at skolelederen ofte 
bliver administrativ frem for pædagogisk leder. Dét, at man 
flere steder har ansat eksempelvis tidligere bankfolk (f.eks. 
Rådmandsgades Skole i København) til administrative opga
ver, mens pædagogisk uddannede ledere tager sig at skole
udviklingen, tror jeg er en rigtig god idé. Skolelederne har i 
flere år været ansat til at afvikle, dvs. administrere alt for 
stramme budgetter, hvor de kunne have brugt evner og ta
lenter til at udvikle i stedet.

Det er vigtigt med fokus på ledernes faglige kompetencer, 
men deres evne til at lede, selve evnen til at samle, enga
gere og udvikle er vigtigere. Både for de ansatte og for det 
endelige resultat af ledelsesopgaven.

Når en skoleleder i fremtiden skal vurderes udefra, må det 
være kriterier som arbejdsmiljø, trivsel blandt elever og læ
rere og ikke mindst forældre i deres forhold til skolen, der er 
det vigtige. At eleverne scorer højt i diverse prøver og test 
må blive en naturlig følge af engagerede lærere, som får lov 
at følge egne ideer, ny forskning, anderledes pædagogiske 
metoder, og som med stort ansvar for fællesskabet på den 
enkelte skole samt ved lederens mellemkomst får lov til at 
agere frit. Skolers og skolelederes rangordning på baggrund 
af karaktergennemsnit er et skrækscenarie i forhold til skole
udvikling. 

God skoleledelse kommer af politisk vilje til decentralisme, 
frihed, tilstrækkelig ressourcetildeling, fokus på uddannelse 
og efteruddannelse og respekt for folkeskolens ansatte. ■
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It med muligheder
Kender du til de muligheder, som et abonnement på SkolePro – It til alle 

fag tilbyder? SkolePro er en pakke it-programmer til alle fag. Til træning, 

til sjov, til hjælp og til daglig brug. Skolen får adgang til et stort udvalg af 

programmer til forskellige fag og binder sig for kun et år ad gangen. 

Konsulentbesøg og kommuneaftale
Har du brug for at få mere at vide om SkolePro – It til alle fag, sender vi gerne en af vores 
konsulenter på besøg. De kan fortælle om mulighederne i abonnementet og programmerne. 
Der findes fire forskellige abonnementstyper, så den enkelte skole kan få et skræddersyet 
pakke til den rette pris. Det er også med konsulenterne, I kan lave en kommuneaftale om et 
SkolePro-abonnement.

Kontakt din lokale konsulent:

Birger Jensen 
Konsulent i Jylland
75 75 67 00 eller 25 27 77 04
bj@fmb.egmont.com

Eva Stokholm 
Konsulent i Vest- og Nordsjælland  
og på Syd- og Vestfyn
59 16 20 10 eller 25 27 77 08
esf@fmb.egmont.com

Svend Berthelsen 
Konsulent i København, Sydsjælland,  
på Nordfyn, Bornholm og øerne
46 35 04 16 eller 25 27 77 07
sbe@fmb.egmont.com

forlag@mb.dk

Telefon 43 50 30 30

www.forlagmallingbeck.dk

Et værktøj til årsplaner, evaluering og elevplaner
elevplan.nu er et online-værktøj til styring af årsplaner, evaluering og elevplaner. elevplan.nu, 
der er udviklet i samarbejde med Gladsaxe Kommune, er blevet utroligt godt modtaget på 
skolerne, og derfor har vi nu lagt programmet ind i SkolePro - It til alle fag. 

Programmet er bygget op, så det ligner det forløb, de fleste lærere har med årsplaner og elev-
planer. Der er lagt stor vægt på enkelhed og brugervenlighed – det pædagogiske og faglige 
indhold er i fokus, ikke teknikken.

elevplan.nu arbejder med elevdata fra  
Uni-Cs databaser. Systemet fungerer via 
UNI-login. Elever, klasser og lærere er 
oprettet i forvejen. 

Katalog og plakat
Vi har lige sendt et katalog og en plakat om SkolePro ud til alle  
koler. Har du ikke set nogen af delene, kan du altid bestille flere på 
tlf. 43 50 30 30. I kataloget kan du læse om alle de mere end  
50 programmer, og plakaten viser dig, hvilke programmer der er online. 

Det er også muligt at læse mere om alle programmerne, om priser  
og vilkår for abonnementet på www.skolepro.dk.
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It med muligheder
Kender du til de muligheder, som et abonnement på SkolePro – It til alle 

fag tilbyder? SkolePro er en pakke it-programmer til alle fag. Til træning, 

til sjov, til hjælp og til daglig brug. Skolen får adgang til et stort udvalg af 

programmer til forskellige fag og binder sig for kun et år ad gangen. 

Konsulentbesøg og kommuneaftale
Har du brug for at få mere at vide om SkolePro – It til alle fag, sender vi gerne en af vores 
konsulenter på besøg. De kan fortælle om mulighederne i abonnementet og programmerne. 
Der findes fire forskellige abonnementstyper, så den enkelte skole kan få et skræddersyet 
pakke til den rette pris. Det er også med konsulenterne, I kan lave en kommuneaftale om et 
SkolePro-abonnement.

Kontakt din lokale konsulent:

Birger Jensen 
Konsulent i Jylland
75 75 67 00 eller 25 27 77 04
bj@fmb.egmont.com

Eva Stokholm 
Konsulent i Vest- og Nordsjælland  
og på Syd- og Vestfyn
59 16 20 10 eller 25 27 77 08
esf@fmb.egmont.com

Svend Berthelsen 
Konsulent i København, Sydsjælland,  
på Nordfyn, Bornholm og øerne
46 35 04 16 eller 25 27 77 07
sbe@fmb.egmont.com

forlag@mb.dk

Telefon 43 50 30 30

www.forlagmallingbeck.dk

Et værktøj til årsplaner, evaluering og elevplaner
elevplan.nu er et online-værktøj til styring af årsplaner, evaluering og elevplaner. elevplan.nu, 
der er udviklet i samarbejde med Gladsaxe Kommune, er blevet utroligt godt modtaget på 
skolerne, og derfor har vi nu lagt programmet ind i SkolePro - It til alle fag. 

Programmet er bygget op, så det ligner det forløb, de fleste lærere har med årsplaner og elev-
planer. Der er lagt stor vægt på enkelhed og brugervenlighed – det pædagogiske og faglige 
indhold er i fokus, ikke teknikken.

elevplan.nu arbejder med elevdata fra  
Uni-Cs databaser. Systemet fungerer via 
UNI-login. Elever, klasser og lærere er 
oprettet i forvejen. 

Katalog og plakat
Vi har lige sendt et katalog og en plakat om SkolePro ud til alle  
koler. Har du ikke set nogen af delene, kan du altid bestille flere på 
tlf. 43 50 30 30. I kataloget kan du læse om alle de mere end  
50 programmer, og plakaten viser dig, hvilke programmer der er online. 

Det er også muligt at læse mere om alle programmerne, om priser  
og vilkår for abonnementet på www.skolepro.dk.
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Ministrenes 
          hilsen

Den til enhver tid siddende undervisningsminister spiller en 
afgørende rolle for folkeskolens udvikling og for skoleleder
nes arbejdssituation. Men hvad mener de forhenværende un
dervisningsministre om skoleledelse i går, i dag og i fremti
den?

Vi har bedt samtlige nulevende tidligere undervisningsmi
nistre om at svare på tre spørgsmål om skoleledelse: 

•    Hvad har skoleledelse personligt betydet for dig f.eks. i for
bindelse med din egen skolegang?

•    Hvad synes du om de ændringer, der er sket med hensyn 
til skoleledelse gennem årene?

•    Hvilke parametre er de vigtigste, når samfundet skal vur
dere skolelederes indsats i fremtiden?

Desuden overbringes en hilsen i anledning af skolelederfor
eningernes 100 års dag.

 

Knud Heinesen (S)
1971-73 og 1978-79
Regeringerne Jens Otto Krag og  
Anker Jørgensen

Jeg gik i folkeskole under besættelsen, og skoleinspektøren 
var en kendt nazist. Det prægede skolegangen på godt og 
ondt, for selv om vi ikke var ret gamle, skærpede det op
mærksomheden om de problemer, der var knyttet til besæt
telsen.

Siden kom jeg på Aurehøj Statsgymnasium, som var en 
helt anden skole udpræget national og antinazistisk, som 
den var. Skoleleder Antoinette Dickmeiss satte et godt præg 
på skolen, som påvirkede os i en meget positiv retning.

Begge skoler var meget autoritære, og det har haft en 
gunstig virkning, at der siden er indført mere demokratiske 
ledelsesformer i folkeskolen. Dermed har skolen ændret sig 
meget, og helt nødvendigt været i stand til at følge med ti
den. 

Men selv om der er gået mange år siden, jeg gik skole, er 
det på sin vis de samme ting, som skoleledelse skal bedøm
mes på: Det faglige niveau, skolelederens tilrettelæggelse af 
tilværelsen og det sociale liv på skolen og som det tredje, at 
skolelederen er inspirerende for eleverne.

Ritt Bjerregaard (S)
1973 og 1975-78
Regeringen Anker Jørgensen

Normalt er livets skole et udtryk for alt det, vi lærer langt 
væk fra klasseværelsets grønne tavle. Skolen har alligevel 
fyldt en hel del i mit liv, fra jeg som lille forventningsfuldt 
startede på Enghave Plads Skole til i dag, hvor jeg som over
borgmester ofte kommer på skolerne og mødes med skole
ledere. 

I min egen klasse fik klasselærerinde Frøken Petersen  
næsten alle elever gennem mellemskoleprøven i 5. klasse, 
mens det kun var få i naboklassen, der bestod prøven. Jeg 
tænkte ikke så meget over det dengang, først da jeg kom på 
forsøgsseminariet Emdrupborg og senere som folkeskolelæ
rer på Fyn forstod jeg, hvor afgørende klasselæreren er, og at 
Frøken Petersen var alle tiders. Det falder naturligvis tilbage 
på ledelsen, på min barndoms skole var det Frk. Håstrup 
som var leder. Børnenes uddannelse er meget afhængig af, 
at skolens ledelse skaber gode rammer for læreren og sørger 
for at gribe ind, hvis læreren ikke er dygtig nok – også i dag. 

Kravene til skolen har ændret sig, og det smitter naturligvis 
af på kravene til skolens ledelse. Da jeg blev undervisnings
minister i 1973, var det nødvendigt med et opgør med den 
sorte terpeskole. I dag har vi brug for en stærk faglighed, og 
vi har i København en særlig udfordring, når det gælder sko
lernes ansvar for at skabe god integration. 

Det betyder, at vi fremover vil stille større krav til skole
ledernes kvalifikationer og kompetencer, netop når det gæl
der ledelse. Men det betyder også, at vi skal væk fra unødig 
dokumentation og papirnusseri og give lederne frihed til at 
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lede, så den enkelte leder kan skabe en skole med gode  
arbejdsvilkår for lærerne og høj faglighed og trivsel blandt 
børnene. Med andre ord: Vi har stadig brug for jer, og vi for
venter os meget af jer fremover.

 
 
 
Tove Nielsen (V)
1973-1975
Regeringen Poul Hartling

For mig er der ingen tvivl om, at skolelederens rolle er meget 
vigtig for skolen, lærerne og eleverne. Der skal være en na
turlig autoritet, som ved sit eksempel smitter af på omgivel
serne. Det fremmer glæden ved at lære/undervise, når vi 
ved, hvor vi står.

Jeg har været meget glad, når der blev stillet krav, og når 
der var faste regler at rette sig efter. Elever vil jo gerne vide, 
hvad de må, og hvad de ikke må, og de vil gerne lære noget.

I årenes løb er der uden tvivl blevet lagt meget – for meget 
administrativt arbejde på skolelederen. Hvis det betyder, at 
det tager tiden til den helt nødvendige nære kontakt med 
lærerne og eleverne, er der noget at tænke over. Skolelede
ren må ikke drukne i det administrative arbejde.

Skolelederen skal være synlig og skabe respekt om sig selv 
og skolen. At være skoleleder kræver noget. Det skal læres. 
Derfor er det positivt, at der nu, som jeg har forstået det,  
arbejdes på en form for skolelederuddannelse. 

 

 
 

Dorte Bennedsen (S)
1979-1982
Regeringen Anker Jørgensen

Skoleledelse har haft kolossal betydning for min egen skole
gang. Jeg gik på Emdrupborg Forsøgsskole, hvor Anne Marie 
Nørvig var leder, og hun gjorde en fremragende indsats. Jeg 
ved ikke, om hun administrativt var en god skoleleder, men 
pædagogisk var hun i særklasse. Hun var også et kendt pæ
dagogisk navn. 

Når man skal vurdere skoleledelse, er det pædagogiske 
det vigtigste, og det, hun lavede i årene efter besættelsen, 
var helt unikt. Det er i dag blevet dagligdag i folkeskolen, 
hvilket siger noget om, hvor fremragende det var. Jeg har 
ikke beskæftiget mig med skolepolitik i 20 år, og har vanske
ligt ved at sige noget om de krav, der i dag stilles til skole
ledelse, men det grundlæggende må fortsat være, at lederen 
virker som pædagogisk inspirator for lærerne og eleverne.

Bertel Haarder (V)
1982-1993 
Regeringen Poul Schlüter

Bertel Haarder, der fra 2005 sidder i sin anden periode som 
undervisningsminister i regeringen Anders Fogh Rasmussen,  
medvirker i en anden artikel.   

 
Ole Vig Jensen (R)
1993-1998
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen

Min egen skolegang var præget af to typer skoleledere. I en 
periode af min egen far, hvilket vist bliver for subjektivt at 
vurdere, selv om jeg gerne fremhæver hans meget udad
vendte stil. Han deltog aktivt i egnens folkelige liv med sko
len som udgangspunkt og fik på den måde et nært og natur
ligt forhold til både elever og forældre.

I mellem og realskolen oplevede jeg to karismatiske kvin
der som skoleledere, hos hvem jeg mere lærte af frygt end 
af lyst. Typen findes næppe mere, men en oplevelse var de 
begge. Jeg husker ikke fra den tid, at der var nogen offentlig 
myndighed, der blandede sig i deres arbejde.

Det tør siges, at det siden har ændret sig. I dag er en 
skole leder ved at segne under de administrative byrder og 
kontrolforanstaltninger, som politisk trækkes ned over hans 
virke, og som hæmmer deres muligheder for at være pæda
gogiske og udviklingsorienterede ledere. Og det i en tid, hvor 
der i skolen just er brug for netop disse egenskaber.

Der er i dag brug for en helt anderledes fokusering på sko
leledelse, hvor samfundet meget mere dynamisk må støtte 
skolens ledere med uddannelse og med administrativ hjælp. 
Der er intet nyt i, at skolelederen står i krydsfeltet mellem 
politikere, forældre, medarbejdere og elever, men det er et 
arbejde, der med årene er blevet meget vanskeligere at ud
fylde.

Det kræver professionel ledelse, og de dermed krævede 
kompetencer må man udstyre fremtidens skoleledere med, 
idet jeg forudsætter, at det som hovedregel stadig er pæda
gogisk uddannede, der står for lederskabet i skolen. Skolens 
leder skal være den første blandt ligemænd, men også en 
frontfigur, når det gælder skolens udvikling og profilering. 
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Margrethe Vestager (R)
1998-2001
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen

Skoleledelse har for mig betydet et anker, et nav, et cen
trum. De skoleledere, som jeg har oplevet, har været men
nesker, som har taget deres lederskab på sig og givet plads 
til læreres og medarbejderes faglighed og engagement – og 
vores, børnenes, ideer. 

Skolelederen som den, der begynder et skoleår, slutter et 
skoleår, markerer dets højdepunkter gennem taler og enga
gement. Som barn anede jeg ikke, hvad der foregik på konto
ret, men det var jo heller ikke vigtigt. Det var hverdagen. 

Det er min oplevelse, at der i de senere år er blevet stadig 
mindre plads til skoleledelse. At regler, afrapporteringer og 
dokumentation fylder stadig mere i forhold til den grundlæg
gende opgave at udvikle skolen og sørge for balancen mel
lem arbejdsro og fortsat udvikling af skolen. At balancen for
rykkes til fordel for administration. Og der er brug for det 
modsatte – kodeks til eftertanke er en god inspiration. Det 
handler ikke alene om faglighed. Det handler om helhed og 
om at sætte børnenes udvikling ind i en større demokratisk 
sammenhæng, f.eks. ved at inddrage dem mere og give reel 
plads til elevrådets arbejde.

Mange parametre spiller en rolle, når samfundet skal vur
dere skolelederes indsats. Afgørende må være, at den en
kelte elev kan tage afsæt i sin skoletid til videre uddannelse, 
arbejde og livet som borger i samfundet. Og have trivedes i 
og med sin skoletid. At kunne skabe fællesskab der er rum
meligt nok til hver enkelt af os og til udfordringer til alle, i 
forhold til netop deres talent.

 

Ulla Tørnæs (V)
2001-2005
Regeringen Anders Fogh Rasmussen

Tiden var en anden, da jeg gik i skole fra 1968 til 1978. Jeg gik 
på en stor og meget traditionel skole. Dengang var der ikke 
så meget fokus på synlig skoleledelse. Med den undtagelse, 
at skoleledelsen momentant kunne blive endog meget syn
lig, hvis man havde opført sig forkert. Så kom man til en 
samtale hos skoleinspektøren, hvor man måtte tage plads på 
den sorte bænk. En bænk, der var sort i både bogstavelig og 
overført betydning. Kun en glasdør adskilte skoleinspektø
rens kontor fra resten af skolen, så anonymiteten for disse 
uheldige elever var ikke stor. 

Jeg synes, der er sket mange gode ændringer i synet på 

måden at udøve skoleledelse på siden min egen skoletid. I 
dag er der langt større forældreinddragelse, og dialogen mel
lem forældre og skole finder sted løbende. Derudover er det 
meget positivt, at dialogen i dag er præget af langt større li
geværdighed end tidligere, hvor skolen i højere grad blev op
fattet som en autoritet. Som mor til tre børn er jeg utrolig 
glad for at vide, at jeg til enhver tid kan tage kontakt til sko
len og dens ledere, som altid er villige til en åben dialog med 
mig og andre forældre til børn på skolen. 

Når det gælder skoleledelse er der først og fremmest vig
tigt, at ledelsen kan dokumentere og fremvise resultater for 
elevernes kundskaber og færdigheder. Det handler både om 
karakterer og mindst lige så meget om de tiltag, der tages 
for at sikre faglig udvikling for såvel de bogligt stærke som 
de bogligt svage elever. 

Derudover skal skoleledelsen naturligvis vurderes ud fra de 
parametre, som skoleledelsen selv opstiller. Heldigvis er det 
jo sådan, at der i Danmark er plads til, at skolerne ikke alle 
sammen skal være ens. De må gerne have forskellig profil. 
Nogle skoler har f.eks. valgt at have en særlig profil inden for 
musik, kreativitet, medier/it, idræt eller måske antimobning. 
Her skal forældrene selvfølgelig også følge op på, om skolen 
leverer det, den lover. ■

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 kva lificeret 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. 

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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   Til 
    tusindkunstnerne

Bertel Haarder (V)
Undervisningsminister
1982-1993 og 2005-

Jeg havde i 80’erne et tæt samarbejde med skoleledernes 
formand Birgit Darr, der på mange måder var min nærmeste 
rådgiver uden for ministeriet. Sådan skal det være igen. Det 
vil jeg give den nye fælles lederforening håndslag på. 

Jeg vil inddrage lederne i spørgsmål, der berører skolernes 
planlægning, herunder tilstrækkelige varsler, før ændringer 
træder i kraft samt planlægning af prøver og test mv. I første 
omgang skal vi tage ved lære af indkøringsproblemerne i for
året.   

Behov for at præcisere rollefordelingen
Ingen del af det samlede uddannelsessystem er vigtigere 
end folkeskolen. Det er her de yngste borgere første gang 
stifter bekendtskab med uddannelsessystemet, og det er 
samfundets pligt, at dette møde bliver godt og frugtbart. Det 
er afgørende, at folkeskolen lever op til sin opgave og udru
ster eleverne med en solid faglig ballast og samtidig giver 
dem tillid til sig selv, så de trives med hinanden og det omgi
vende samfund. 

To gange har jeg som minister været involveret i ændringer 
af folkeskolens formålsparagraf, og ikke mindst den seneste 
ændring fra 2006 er jeg overordentlig glad for. Den gamle 
formålsparagraf fremstod efterhånden som noget forældet – 
i al fald den måde, den ofte blev forstået på i skoleverdenen 
og i samfundet. Med den nye formulering er det blevet tyde
liggjort, at vi lever i et samfund, hvor viden er afgørende, og 
at folkeskolen skal forberede til videre uddannelse.

 Formålsformuleringen understreger vores ansvar for, at 
eleverne vælger videre uddannelse efter skolen, og den sæt
ter fokus på elevernes kundskaber og færdigheder som en 
vigtig vej til personlig udvikling. I vidt omfang var der alene 
tale om justeringer, men for mig står vedtagelsen af den nye 
formålsparagraf alligevel som en milepæl. Med den er målet 
sat for en fortsat udvikling af vores folkeskole som både 
kundskabsformidlende og kulturbærende. 

Ser man tilbage på folkeskolens udvikling hen over de 23 
årtier, hvor jeg –  med afbrydelse – har været undervisnings
minister, har denne stået i decentraliseringens og mål og 

rammestyringens tegn. Med ændringerne af folkeskoleloven 
i 1989 blev der taget nogle væsentlige skridt i retning af at 
forenkle de styringsmæssige vilkår for folkeskolen. Dette var 
vigtigt for at understrege kommunalbestyrelsens ansvar for 
den kommunale folkeskole. Det blev gjort klart, at de cen
trale aktører i folkeskolens styring er kommunalbestyrelsen, 
der udstikker mål og rammer, skolebestyrelsen med repræ
sentanter for forældrene, eleverne og de ansatte, der fast
lægger principper for ledelsen af den enkelte skole, samt 
ikke mindst skolens leder, der træffer de konkrete beslutnin
ger ude på skolerne og udøver pædagogisk ledelse med fag
lig sparring og rådgivning af enkeltlærere og lærerteam. 

Grundlæggende er denne styringsmodel gangbar den dag i 
dag, men man har dog kunnet konstatere, at der i dag kan 
være grund til at præcisere rollefordelingen på visse punkter. 
Dette indgår i regeringens aktuelle planer. 

Jeg forventer, at en sådan lovændring kan være med til at 
styrke skolelederen (såvel som de øvrige aktører) ved at ty
deliggøre kompetenceforholdene i de ansvarsmæssige gråzo
ner, som opleves i dag. Et væsentligt element er at under
strege kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte folke  
skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen. Selv 
om dette for en umiddelbar betragtning kan synes at styrke 
kommunalbestyrelsen på den enkelte skoleleders bekost
ning, kan det også være med til at sætte øget fokus på be
hovet for ledelse og give skolelederen øget legitimitet. Et 
kommende lovforslag vil derfor også have til hensigt at 
fremme en stærk og synlig skoleledelse, ikke mindst i for
hold til pædagogisk ledelse, og kan ses som et led i regerin
gens generelle målsætning om at styrke skolelederen. 

Fra synsninger til viden og faglighed
Folkeskolen er i dag på vej mod en stærkere evalueringskul
tur. Alt for længe har vi – og med “vi“ tænker jeg på alle fol
keskolens aktører, fra lærere til uddannelsespolitikere – base
ret vores beslutninger på, hvad vi „synes“. Det må vi væk fra. 
Vi skal basere vores beslutninger på det, vi ved – og ikke 
mindst det, vi ved virker. Det skal være lettere at finde frem 
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til og dokumentere god praksis, så vi kan forbedre uddannel
serne ved at tage ved lære af de gode eksempler i stedet for 
at fortsætte med at sprede mismod over middelmådige re
sultater. 

Og vi kan finde frem til og dokumentere god praksis. Vi 
skal sætte søgelys på den og få den til at brede sig. Det er 
det, jeg mener med evalueringskultur. Det er ikke, at mine 
embedsmænd skal sidde og fortælle erfarne lærere, hvad de 
skal gøre, og hvordan de skal tænke. Men vi vil tillade os at 
vurdere, hvad der foregår, og sætte søgelys på det gode for 
at få det til at inspirere andre og få det til at brede sig. Og 
her spiller ledelsen en helt central rolle. Det får jo ingen virk
ning, hvis der ikke er en ledelse, der handler. 

Med 1993loven blev den løbende interne evaluering af ele
vernes udbytte af undervisningen samt buddet om, at under
visningen skal tilrettelægges ud fra en viden om den enkelte 
elevs individuelle forudsætninger, gjort til udtrykkelige krav i 
folkeskoleloven. I dag har den siddende regering bistået af et 
bredt flertal i Folketinget som bekendt støttet op herom gen
nem yderligere lovgivningstiltag. Der er dog ikke ændret på, 
at det fortsat er den professionelle, læreren, der – med god 
hjælp og støtte fra en engageret skoleleder – skal føre mål
sætningerne ud i livet og sikre klasserne og den enkelte elev 
en god undervisning. 

En af folkeskolens store udfordringer igennem hele forlø
bet har været, hvordan man undgår at tabe en gruppe af ele
ver på gulvet, når man måske i en fortravlet hverdag fortrins

vis har fokus på mellemgruppen. Det har fortrinsvis været et 
spørgsmål om at få de svage elever med, men der er også i 
stigende grad kommet fokus på de elever, der har brug for 
ekstra udfordringer. 

Også i denne forbindelse er det min opfattelse, at en styr
kelse af evalueringen og ikke mindst anvendelsen af indivi
duelle elevplaner kan komme til at få en afgørende positiv 
betydning. Folkeskolen skal fortsat efterstræbe en høj faglig
hed for den store gruppe af “normalelever“, men i de kom
mende år bør det blive en særlig udfordring, at skolens evne 
til at bidrage til at bekæmpe den negative sociale arv samt 
til at øge integrationen af elever med anden etnisk baggrund 
end dansk bliver markant styrket. Jeg vil lægge stor vægt på, 
at der bliver fulgt med i, om kommunerne formår at løfte de
res ansvar i forhold til denne vigtige udfordring.

Folkeskolens aktuelle udfordringer stiller store krav til  
skolelederen, der jo er værkføreren i folkeskolens maskinrum. 
Jeg ved, det ikke er nemt. Kravene lyder fra alle sider: Skole
ledere skal være over det hele. De skal etablere en veldefine
ret fordeling af ansvar og kompetence mellem dem selv, for
valtningen og lærerne. De skal definere værdier for ledelse 
og samarbejde. De skal besidde strategiske, personlige, fag
lige kommunikative og administrative kompetencer. Tusind
kunstner er vist den karakteristik, der kommer nærmest! 

Held og lykke med opgaven. ■

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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Easy Photo
ønsker tillykke med de 100 år

SKOLEFOTO
- anno 2007 -

nemt og enkelt

Se, bestil og betal
billederne via easyphoto.dk

nemt og enkelt

www.easyphoto.dk

Lidt historie om Easy Photo

Easy Photo har eksisteret 
siden 1991 og var i Danmark 
det første firma, der gik over til 
bestilling over internettet.

Ejerkredsen har haft med 
skolefoto at gøre siden 1972, 
så der ligger mange års 
erfaring bag Easy Photo.

NYHEDER

Download
billederne 
til mobilenwww.easyphoto.dk

mail: post@easyphoto.dk
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Skoleledere haves…
     …ledelsesrum søges

 

Erik Fabrin 
Borgmester, formand 2005-
Kommunernes Landsforening

Skolelederne befinder sig i orkanens øje. Tidligere var der i 
langt højere grad tiltro til, at folkeskolen – og den enkelte 
skoleleder – selv bedst vidste, hvordan skolen skulle drives. I 
dag har alle en mening om folkeskolen. Skolelederne skal 
hver dag bevise, at folkeskolen kan levere varen, uden at det 
altid er lige klart, hvad varen er. De skal også hver dag be
vise, at de selv er kompetente ledere, uden at det er særligt 
klar, hvordan det skal måles. Det kræver is i maven og var 
me i hjertet. Men kulde og varme alene gør det ikke.

Alle ved, at den offentlige ledelsesopgave i vores moderne 
velfærdssamfund er kompleks. Offentlige ledere skal kunne 
forene politik og faglighed, skabe resultater, der opfylder sko
lens mål, kunne agere i fuld åbenhed og have et skarpt fokus 
på demokratiske værdier. Det gælder ikke mindst for skole
ledere. De skal sammen med den øvrige ledelse og medar
bejderne udvikle skolerne i den retning, politikerne på Christi
ansborg og politikerne i kommunalbestyrelsen vedtager. 

At løse denne opgave kræver stærke faglige og personlige 
forudsætninger. Og det kræver ledelsesrum. Og her mener 
jeg fuldt ledelsesrum.

Overenskomst ’08
KL overtog forhandlingsretten for kommunerne i forbindelse 
med, at lærere og ledere overgik til kommunal ansættelse i 
1993. På et tidspunkt, hvor tjenestetid mv. var gået fuldstæn
dig i bureaukratisk hårdknude. Ved alle forhandlingsforløb si
den har KL arbejdet for at udvide skoleledelsens ledelsesrum. 
Skolelederne skal naturligvis have samme mulighed for at 
lede og prioritere arbejdsopgaverne på skolen, som andre  
ledere har på deres arbejdspladser. 

Min vurdering er, at udviklingen i arbejdstidsaftalerne er 
gået i den rigtige retning. Selvom det ikke er gået ret stærkt. 
Der skal være rum for, at kommunalbestyrelsen sætter sig i 
spidsen for en visionær ledelse, der skaber rammer for en 
god skole i dialog med engagerede medarbejdere. Lederen 
skal kunne tage ansvar for at prioritere og foretage de nød

vendige tilpasninger. Mit mål er en skole, hvor opgavernes 
fordeling tager udgangspunkt i elevernes, skolens og den  
enkelte lærers behov.

Derfor vil KL ved forhandlingsbordet også næste gang 
målrettet fortsætte bestræbelsen på at sikre skolelederne 
fuldt ledelsesrum. 

Krav til den moderne skoleleder
Når skolen skal lykkes, skal skolelederen have rum til at agere. 
Skolelederen bliver i dag udsat for konstante krydspres. Politi
kere, lærere, forældre og elever stiller modsatrettede og sta
digt mere præcist formulerede krav og forventninger.

Skolen skal som andre offentlige institutioner navigere i en 
markedsorienteret virkelighed, hvor dens brugere i vidt om
fang benytter sig af muligheden for frit at vælge den lokale 
skole til eller fra, og hvor politikere nødvendigvis af og til skal 
justere skolestrukturen o. lign., hvis de vil udvise rettidig om  
hu både økonomisk og pædagogisk. Det betyder, at skole
lederen skal dokumentere skolens eksistensberettigelse og 
skabe ansvar og medejerskab hos medarbejderne og i lokal
samfundet. Dette kræver fx, at skolelederen er i stand til at 
gøre skolen til en naturlig samarbejdspartner for institutioner, 
organisationer og i stigende grad også private virksomheder. 
Så skolen har en klar placering i fællesskabet.

Det er indbygget i rollen som skoleleder at skabe tværfag
lige netværk med andre ledere og bruge dem aktivt i det 
daglige ledelsesarbejde. Skolelederen skal være katalysator 
for, at skolens øvrige medarbejdere indgår konkret og kon
struktivt i samarbejdet om at skabe helhed og sammenhæng 
for kommunens børn og unge på tværs af de mange kom
munale tilbud og foranstaltninger.

Internt på skolen skal skolelederen kunne lede forandrings
processer på en motiverende måde, der skaber energi og 
kreativitet og modvirker frustrationer, der kan være forbundet 
med forandring. Det forudsætter bl.a. en offensiv og proaktiv 
kompetencestrategi for det pædagogiske personale, så læ
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rere og pædagoger løbende klædes på til at møde de nye 
krav, der stilles til dem. Et af disse krav er kravet om selv
ledelse, fx gennem selvstyrende team. Skolelederen skal med 
andre ord kunne delegere store dele af ledelsesopgaven uden 
at miste hverken overblik eller legitimitet. Det er skolelede
rens ansvar, at betingelserne for at udfolde selvledelse er til
stede.

Mange forventninger og krav udfordrer hver eneste dag 
alle folkeskolens ledere. Derfor er det godt, at skolelederne 
selv for nylig har udarbejdet kodeks for skoleledelse – et tan
kevækkende og spændende materiale, som bør give anled
ning til refleksion og dialog på skolerne. KL er desuden i gang 
med at udarbejde et kodeks for god institutionsledelse sam
men med KTO. 

Bedømt på resultater
Folkeskolen er en af de absolut vigtigste offentlige institutio
ner. At den ikke har en central placering i kvalitetsreformen 
af den offentlige sektor skyldes, at den de seneste par år er 
blevet reformramt for fuld skrue. 

Folketinget har vedtaget stribevis af ændringer i folkesko
leloven. I kommunerne og på skolerne føles den hastige im
plementering af nationale test, elevplaner, kvalitetsrapporter 
og meget mere som en ganske voldsom og indgribende de
tajlstyret reform. Uden at de mange ændringer synes styret 
af hverken helhedssyn eller forsøgt koordineret. En reform, 
der er kendetegnet ved det samme fokus på dokumentation 
og evaluering af resultater som kvalitetsreformen, vil nu rulle 
ud over andre store offentlige områder. 

Partnerskab om folkeskolen 
Allerede i dag bliver kommunerne bedømt på skolernes re
sultater. Resultaterne viser, at der fortsat er behov for at øge 
elevernes udbytte af undervisningen set i relation til de politi
ske ønsker herom. I de kommende år sætter KL gennem et 
intensivt og struktureret samarbejde med mere end en tred
jedel af landets kommuner blandt andet fokus på, hvad sko
lelederen kan gøre for at nå dette mål. 

Siden juni 2007 er KL gået i partnerskab med 34 kommu
ner om at øge elevernes udbytte af undervisningen ved at 
styrke det faglige niveau og ved at udvikle elevernes kompe
tencer inden for kreativitet, innovation, problemløsning og 
samarbejde. 

For at nå dette mål har partnerskabet valgt at arbejde med 
tre indsatsområder. Det ene er (selvfølgelig): 1) ledelse. De to 
andre er 2) evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten, og 
3) faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand.

I partnerskabet spiller dokumentation en stor rolle. Hver af 
de deltagende kommuner gennemfører en statusanalyse på 
alle tre indsatsområder. Statusanalysen gennemføres efter et 
fælles koncept, der så vidt muligt tager udgangspunkt i forsk
ning og undersøgelser af, hvilke faktorer der har betydning for 
elevernes udbytte af undervisningen. 

I forhold til skoleledelse er kommunerne i partnerskabet 

optaget af, hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes i 
professionelt lederskab på skoler, hvor eleverne præsterer 
højt. Disse kendetegn er bl.a. følgende: 

•   Ledelsen er tydelig, sætter rammer og følger op.
•   Ledelsen er rådgivende og vejledende i forhold til det  

pædagogiske personale.
•   Ledelsen skaber rammer for dialog og involvering med det 

pædagogiske personale og med skolens forældre.
•   Ledelsen skaber accept og forståelse for skolens visioner 

om et læringsmiljø, der fremmer elevernes udbytte.
•   Ledelsen sætter tydelige mål for rammerne og udbyttet af 

undervisningen og har i den forbindelse høje forventninger 
til eleverne og det pædagogiske personale.

Aktuelle udfordringer
Engang sagde man, at en god skoleleder var kendetegnet 
ved at være ”den fremmeste blandt ligemænd”. Man gjorde 
en dyd ud af at skelne så lidt som muligt mellem skolein
spektøren og (de øvrige) lærere på skolen. I dag er idealet – 
og kravet – at en god skoleleder er ”professionel leder af  
læringsledere”. 

En moderne skoleleder understøtter og stiller krav om, at 
lærerne leder børnenes læring, og at lærerne til enhver tid 
fagligt kan begrunde de valg og beslutninger, de træffer i re
lation til deres undervisning. En moderne skoleleder er også 
leder af lærernes læring og er ansvarlig for at skabe en at
traktiv arbejdsplads, der rummer udviklingsmuligheder og et 
godt arbejdsmiljø. Helt på linie med, hvad god ledelse er på 
alle andre arbejdspladser.

Skolelederne skal hver dag gennem dialog og involvering 
skabe sammenhæng mellem de nationale og kommunale 
mål og forventninger til skolen. Ellers bidrager de ikke til, at 
den enkelte lærer kan se sit arbejde i et perspektiv, der får 
den enkelte skole til at lykkes. Skolelederen skal også sikre, 
at skolen dokumenterer resultaterne. Det er en både afgø
rende og udfordrende opgave, og når skolen skal lykkes, er 
det nødvendigt, at kommunalpolitikerne bakker skolelederne 
op og giver dem konstruktiv respons på deres arbejde. 

I den forbindelse er det vigtigt igen at understrege, at sko
lelederne skal have rum til at være ledere. Jeg – og alle mine 
kolleger i landets kommunalbestyrelser – værdsætter det ar
bejde, som ledere og medarbejdere hver dag ansvarsfuldt 
lægger i skolen. Vi er alle fælles om ansvaret for, at folke
skolen skaber rum for dygtige og glade børn og unge, og at 
den fortsat giver de unge det stærkeste fundament for ud
dannelse, når de går ud af skolen. ■



Skoleledelse • oktober 2007 • 79

Vandfrie urinaler til skoler, 
børnehaver og fritidshjem
Vandfrie urinaler til skoler, 
børnehaver og fritidshjem

Før Efter

Snerlevej 3 • DK-6100 Haderslev • Tlf. +45 74 52 65 10 • Fax +45 74 52 71 71 • reese@uridan.com • www.uridan.com

Er børnene 

tilfredse med skolens 

toiletforhold?

Billigere 

end du tror!

100% vandbesparelse 
– tilbagebetalingstid ca. 12 måneder

Dårlige toiletforhold giver dårlige toiletvaner, 
som er en meget vigtig årsag til inkontinens

• Bedre hygiejne
• Ingen lugt
• Ingen tis på toiletsædet
• Kan erstatte almindelige toiletter

– monteres direkte på toilettets afløb
• Meget nemme at rengøre
• Urinalerne fås i forskellige farver
• Kræver kun minimal investering

uridans konsulenter står til 
disposition med råd og vejledning

uridan_A4_annonce_16642  11/09/07 8:09  Side 1
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Et læringssted  
      for skoleledere

Hans Jesper Højlund
Udviklingskonsulent
COK / Den Kommunale Højskole 

Fra Højskolens start i 1967 og til nu har skolelederne været 
en meget synlig og værdsat gruppe. Skoleledelse – grundud-
dannelse har haft den særlige status, at uddannelsen opstod 
ud fra politiske beslutninger i Danmarks Lærerforening og KL 
og med en klar aftale om, hvilke parter man gerne så stå 
bag uddannelsen.

Arbejdsgiverorganisationen, arbejdstagerorganisationen og 
regeringen var på tværs af modstridende interesser enige 
om, at skolen som institution skulle have de bedst kvalifice
rede ledere. 

Man ville ledelse også den gang. På skoleinspektørernes 
årsmøde i 1967 argumenterede foreningens formand H. C. 
Holm for, at der skulle bevilges sekretærhjælp til skolein
spektørerne, så de kunne opnå en rimelig aflastning med 
dagliglivets praktiske småting. Underforstået for at få mere 
tid til de store ting som ikke var det daglige administrative 
arbejde.

1968-73: Flere spillere på banen 
På Den Kommunale Højskole startede det første hold skole
ledere søndag den 18. februar 1968 i kurset ”Administration 

for skoleinspektører, stadsskoleinspektører, amtskonsulenter, 
skoledirektører og viceskoledirektører”. Pris 720 kr.

Det blev til tre kurser med i alt 95 deltagere – alle mænd  
i løbet af februar til marts 1968. Den betydning kurset tillæg
ges fremgår af Danmarks Lærerforenings formand, overlærer 
Stinus Nielsens brev den 5. februar 1968 til Den Kommunale 
Højskole:

”Da jeg finder, at det pågældende kursus er af meget stor 
betydning – også for vor forenings område, og at det er et 
meget interessant program, der er lagt, vil jeg være taknem
melig for eventuelt at måtte lade foreningens næstformand 
deltage som min stedfortræder…”.

Stinus Nielsen talte om et interessant program. Lad mig 
nævne overskrifterne:

”Kommunernes administrative og økonomiske struktur”, 
”Skolevæsnets administrative struktur”, ”Personaleadmini
stration – arbejdsfordeling” og ”Den enkelte skoles admini
stration”. Se det var det. Et gedigent foredrag hver aften. 
Derefter gruppearbejde hele den følgende formiddag, der 
blev fulgt op med foredragsholderens besvaren spørgsmål fra 
grupperne hele eftermiddagen. Her kan man da tale om del
tagerinvolvering, her fx fra gruppe 3’s evaluering af forløbet: 

Arbejdsformen ”er særdeles god”; de valgte emner ”er re
levante i henhold til formålet” og ”den foretagne gruppeind
deling med folk fra vidt forskellige skolevæsener er meget  
givende for deltagerne”. Gruppe 3 foreslår nogle ”vigtige em
ner taget op” i fremtidige kurser: ”Lederteknik, forhandlings 
og mødeteknik, gruppedynamik og psykologi, vurdering af 
ansøgere”. Temaer, som alle pegede frem mod indholdet i 
det egentlige ledelseskursus, som blev næste skridt.

Danmarks Lærerhøjskole var på samme tid ude med et 
konkurrerende tilbud. I februar 1968 holdt DLH kursus for 
skoleledere i bestemmelserne gældende for skolelederens 
relationer til centraladministration, skoledirektion, kommu
nalbestyrelse, skolekommission og skolenævn. Vel ikke i en 
ond mening. Vi kan af papirerne se, hvordan virksomheden 
på samme måde som Den Kommunale Højskoles kurser 
fremkom på baggrund af en henvendelse fra Danmarks Læ
rerforening. Bedst at spille på alle de heste, man havde til Samlingsstedet på DKH, hvor der også synges morgensang.
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rådighed, syntes at have været Lærerforeningens logik.
Alle spillede med og forhandlinger om en koordinering blev 

straks iværksat. Den Kommunale Højskole skulle koncentre  
re sig om den administrative ledelse, mens Lærerhøjskolen 
skulle fokusere på pædagogiske ledelsesproblemer. Denne 
arbejdsdeling holdt kun frem til 197172, hvor Lærerhøjskolen 
af arbejdsmæssige grunde ikke kunne påtage sig at gennem
føre skolelederkurser. 

1973-80: DKH ta’r over
Den Kommunale Højskole påtog sig at dække en del af Læ
rerhøjskolens emner, og man indledte drøftelser af en mere 
holdbar løsning. På initiativ af bl.a. Danmarks Lærerforening 
og tiltrådt af Kommunernes Landsforenings bestyrelse blev 
det besluttet at udbyde et samlet kursus for nyudnævnte 
skoleledere. Det var på 2 x 1 uge. 

Det blev planlagt som et hele, men sådan at Den Kom
munale Højskole havde ansvar for indhold og form i 1. uge, 
mens Danmarks Lærerhøjskole havde ansvaret for 2. uge. 
Temaerne fulgte de tidligere kursers indhold. Den kommu
nale Højskole stod for kursernes administration, mens  
Lærerhøjskolen dækkede kursusledelsen. 

1980-2003: Balanceændringer 
I 1977 beder DLF KL om at tage kursusvirksomheden op til 
overvejelse. Før denne henvendelse havde foreningen haft 
drøftelser med Skoledirektørernes Samråd, Sammenslutnin
gen af ledende skoleinspektører og Danmarks Skolelederfor
ening, som alle bakkede op. 

Problemet var, at den hidtidige kursusvirksomhed ikke 
havde rummet en egentlig ledertræning. Danmarks Skole
derforening havde forsøgt at kompensere for dette med egne 
kurser helligende sig ledelsesaspektet og som forudsatte, at 
man først havde været på Den Kommunale Højskoles kurser. 
Nu fandt man tiden inde til at udvikle et grundkursus ”omfat
tende skolelederens samlede funktioner (ledelse, administra
tion, pædagogik)... og behandlende emnerne i tæt indbyrdes 
sammenhæng” 

På baggrund af indstillingen fra en arbejdsgruppe bestå
ende af repræsentanter fra Undervisningsministerium, Kom
munernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Skole
direktørernes Samråd, Danmarks Skolelederforening, Dan 
marks Lærerhøjskole, København og Frederiksberg kommune 
tiltrådte Kommunernes Landsforenings bestyrelse den model 
for grundkurset for nyudnævnte skoleledere, der kom til at 
gælde helt frem til 2003.

Hele kurset blev nu afviklet i Den Kommunale Højskoles 
regi, i et samarbejde med ovennævnte parter. Kurset var i 4 
dele med i alt 18 dage. Der deltog ca. 3100 fra 19802003. 
Frem til 1994 svarede det til to – tre forløb hver med 40 del
tagere om året, medens det fra 1994 og til nu har været brug 
for 45 forløb om året. Der skete jo det i 1994, at skolens 
samlede ledelse blev udvidet med afdelingslederne, samt at 
en kraftig foryngelse af den øverste ledelse satte ind.

Hvordan er det så gået med den kønsmæssige balance? 
Fra at være totalt domineret af mænd kommer kvinderne på 
banen, da man i 1971 udvidede målgruppen til også at om
fatte viceinspektører, men så sent som i 1999 var kønsforde
lingen stadig sådan, at 37% var kvinder og de resterende 
63% var mænd. På uddannelsen i 2006 var fordelingen 52% 
kvinder og 48% mænd. Kvinderne har nu overtaget. 

Bag den ændrede fordeling ligger også, at balancen på ud
dannelsen fra 1994 skiftede. Ind til da havde skoleinspektø
rerne udgjort ca. halvdelen af holdene og viceinspektørerne 
den anden halvdel. Efter 1994 har øverste leder fyldt knapt 
25%, medens de godt 75% af holdene har været viceinspek
tører og afdelingsledere. Endelig blev uddannelsen også i 
praksis en uddannelse for den nyudnævnte skoleleder. Tidli
gere havde holdene altid nogle ledere med en betragtelig an
ciennitet på bagen, men som først nu var blevet tilbudt en 
lederkvalificering. For underviserne kunne det godt være en 
pædagogisk udfordring at tumle sådanne erfarne ledere 
sammen med helt unge. Efter 1994 er holdene blevet mere 
homogene på dette punkt. Langt de fleste deltagere har nu 
en lederanciennitet på under 2 år. 

2003-07: Større intensivitet
Styre og informationsgruppen bag uddannelsen besluttede  
i maj 2001 at revidere grunduddannelsen. For at få størst  
effekt måtte den indrettes, så deltagerne med deres forskel

Tre ud af fire på grunduddannelsen

Det samlede antal deltagere i uddannelsen fra 19682007 
har været 5090 skoleledere eller i gennemsnit 131 om 
året. 

Ud fra KL’s kortlægning af skoleledernes kompetence
baggrund og Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af 
skoleledelse i folkeskolen, begge kilder fra 2006 ved vi, 
at dette svarer til, at 3 ud af 4 skoleledere har gennem
ført Skoleledelse – grunduddannelse og altså har dette 
forløb som ballast til opgaven som skoleleder.

Velkommen til højskolen!
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lige forudsætninger og behov kunne gå ind og tilrette deres 
individuelle version af uddannelsen. Fremover kom uddan
nelsen derfor til at bestå af et fælles forløb på 4 moduler, 
der blev kombineret med 3 forskellige tilvalgsmoduler altså  
i alt 5 moduler.

Den enkeltes mulighed for at studere virkelighedsnært og 
målrettet blev styrket, ved at den individuelle projektopgave 
blev skærpet og i dag bliver bedømt af en ekstern ekspert. 
Netværksdannelsen er fortsat et væsentligt formål. Og så 
har det tidstypiske jag efter korte effektive forløb også præ
get denne sidste revision, så alle moduler på nær første mo
dul er på tre dage. Den nye uddannelse trådte i kraft januar 
2003 og er stadig gældende. Der er i 2006 sket en yderligere 
professionalisering, idet uddannelsen nu forudsætter et 
egentligt pensum knyttet til de enkelte moduler samt den 
tidligere nævnte opgradering af den skriftlige opgave. 

Grunduddannelse – et had/kærlighedsforhold
Uddannelsen har gennem årene været en udfordrende og 
vigtig opgave for Højskolen og for uddannelsens undervisere.

På den ene side har holdene bestået af velformulerede 
professionelle pædagoger, vågne og skarpe kritikere, hvis der 
var grund til det. Det kunne være underviseren, som måske 
var ny på opgaven, usikker og som havde svært ved at få sit 
budskab ud over rampen. Eller det kunne være den særdeles 
rutinerede konsulent, som fik sendt budskabet ”jeg ved ikke 
ret meget om jer og skolen”, eller endnu værre som gennem 
hele sin holdning fik signaleret, ”jeg tror ikke I som ledere 
egentlig vil ledelse”. 

Over for sådanne oplevelser kunne holdene være nådes
løse og kontante i deres afregning, og rygtet om en undervi
sers svagheder spredtes hurtigt til nye hold. Men det kunne 
også være et helt forløb, som af uforklarlige grunde ikke kom 
til at fungere. Havde en mistillid først spredt sig, var det me
get svært at rette op på f.eks når en undervisers opfordring 
til dialog blev mødt med korslagte arme.

På den anden side og heldigvis hovedreglen har holdene 
været præget af et meget stort engagement. Man ville no
get med hinanden og med underviserne. Og når det rigtig 
svingede, var det ofte sådan, at underviserne fik mindst lige 
så meget ud af det som deltagerne.  

Gennem mange år lå modulet med den konkrete ledertræ

ning i hænderne på to dygtige konsulenter fra Forsvarets 
Center for Lederskab. 

Modulet blev erstattet af et teamtræningsforløb, hvor et 
Walking Rally var det bærende element. Det var ømt, når 
man i silende regn så skolelederne to og to forlade Højskolen 
med grønne affaldsposer som regnbeskyttelse. Enkelte grup
per så man måske først igen kl. 02 om natten, når det var 
gået galt ude på ruten. Vi måtte slutte med forløbet, der 
som metode nok også mest appellerede til den visuelt og  
fysisk orienterede. 

Fortiden og fremtiden 
Der er ingen tvivl om, at uddannelsen for mange har været 
et værdifuldt led i det at finde fodfæste som ny leder på en 
krævende og til tider kaotisk institution. Det har givet skole
ledere værdifuld viden om spilleregler, der hvis de blev fulgt, 
hindrede én i at træde i personaleledelsens mange spinat
bede. Det har givet den unge leder et netværk ud over dem, 
man omgås til daglig.

Vi har på Højskolen fået meldinger om hold, der skulle 
mødes for 25. gang til det årlige faglige og sociale netværks
møde. Og vi har på Skolelederforeningens årsmøder kunnet 
se, hvordan deltagerne har søgt sammen i deres grundud
dannelseshold. Det kan siges mere eller mindre enkelt.

En deltager formulerede det således: ”Jeg fik meget at 
vide, som jeg ikke vidste, jeg burde vide”. En anden er i et 
karriereforløb blevet afklaret: ”Da jeg havde deltaget i 3. mo
dul, var jeg sikker på, at jeg ville søge inspektørjobbet – ud
dannelsen gør én meget bevidst om sig selv og sine leder
evner”. Men det kan også afklare den modsatte vej: ”Jeg har 
opsagt min stilling – blev bevidst om, at der ikke er timer nok 
til den strategiske og personalemæssige ledelse”.

Der er stadig brug for denne grunduddannelse. I modsæt
ning til diplomuddannelsen som kun tilbydes skolens øverste 
leder, retter Skoleledelse – grunduddannelse sig mod skolens 
samlede ledelse. Den tager fat i de grundlæggende snitfla
der i ledelsesopgaven præcist, når man har brug for det i 
starten af ens ledelseskarriere. 

Den giver en ramme for fælles refleksion med kollegaer og 
supplerer andre nyttige kompetenceudviklingsforløb, hvor 
man møder ledere med anden baggrund end ens egen. Det 
er et af de få steder, hvor udgangspunktet er ledelse i en 
kommunal sammenhæng med de værdier og spilleregler, der 
gælder her politisk, styringsmæssigt og økonomisk. Uden 
denne grunduddannelse i skoleledelse ville en stor gruppe  
ledere være henvist til markedets tilfældige kursusudbud, før 
de evt. magtede og fik tilbudt et diplomforløb i ledelse.

COK vil gerne kvittere for et altid sagligt og gnidningsfrit 
samspil med Danmarks Skolelederforening og de øvrige par
ter bag uddannelsen. Det repræsenterer et fælles engage
ment i den vigtige opgave, det er at skabe læringsrum for 
folkeskolens ledere. ■

Skoleledere – på skolebænken.
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Folkeskolen  
  de sidste 25 år

Peter Ussing
Næstformand 1974-78 
Danmarks Skoleinspektørforening / Skolelederforening
Formand for Nordjyllands Amtskreds 1978-82
Fhv. skoledirektør

Samme år – 1982 – som Danmarks Skolelederforening fejrede 
sit 75 års jubilæum, tiltrådte Bertel Haarder som undervis
ningsminister, og i det kvarte århundrede, der siden er gået, 
har han beklædt denne post i cirka halvdelen af tiden. Han har 
således haft en betydelig indflydelse på den udvikling, som 
folkeskolen har gennemløbet.

Det må ikke forstås på den måde, at andre kræfter ikke har 
spillet ind. En undervisningsminister er ligesom andre beslut
ningstagere og ledere også administrator af nogle trends i  
tiden. Men det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvordan man for
holder sig til dem. Personligt livssyn og personlige fortolknin
ger muliggør valg, og man kommer i den almindelige bevidst
hed til at stå som udtryk for epoken. Og det har netop været 
tilfældet i de forløbne 25 år. 

Nyliberalisme og paradigmeskift
Dansk skolepolitik og skolelovgivning er gennem de 25 år ble
vet præget af internationale og nyliberale strømninger og af et 
ændret samfundsbillede. 

Det har været Haarders styrke, at nyliberalismen har været 
parallel med hans eget grundtvigske ”poetiskhistoriske” livs
syn, og det har han ofte kunnet lægge ind over skolelovgivnin
gen, men han har også skullet taget hensyn til regeringspart
nere og støttepartier, og det er nok sket i et omfang, der 
endnu ikke lader sig kortlægge.

Hvad enten man bryder sig om at erkende det eller ej, så er 
folkeskolens undervisning tæt forbundet med udviklingen i 
samfundet, ikke mindst erhvervsforandringer. 

I 1900tallets sidste halvdel bliver skolepolitikken stærkt 
præget af et bredt ønske om at udvikle en velfærdsstat. Målet 
var at give alle elever den bedst mulige skolegang og komme 
bort fra den sortering, der hæmmede det senere erhvervsvalg. 
Det var en væsentlig del af indholdet i bestræbelserne på at 
etablere enhedsskolen. Samtidig skulle skolen give eleverne 
en bredere forståelse af samfundet og nødvendigheden af at 
kunne leve og arbejde sammen. Der blev tilstræbt en hold

ningsdannelse, hvor velfærdssamfundets værdier dannede 
grundlaget for national identitet i stedet for en tidligere kultur
historisk prægning. Det var en skolepolitik, som der stort set 
var enighed om blandt de tre partier, der hidtil havde båret 
skolelovgivningen, Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og 
Venstre, alle udgået af et landbo og industrisamfund.

Mange temaer har været gennemspillet de sidste 25 år, blandt 
dem også skolelederens rolle. Især omkring 1990 foregik der en 
diskussion af lederrollen, foranlediget af undervisningsminister 
Bertel Haarders ønske om at styrke lederen. Her en tegning fra 
DS´ temahæfte nr. 2/1989, hvor teksten lyder: ”Skolelederen skal 
ikke være en ”fløjtetønde”, der hyler ved hvert bølgeskvulp”. 
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I løbet af 1980´erne kom man i stigende grad til at tale om 
et service og informationssamfund. En konsekvens af æn
drede erhvervsstrukturer er en betoning af den enkeltes ind
sats, og personligheden og dens troværdighed bliver så at sige 
råvaren under denne struktur. Det enkelte menneskes kompe
tencer og udstråling spiller en langt større rolle end tidligere. 
En ny individualisme, som ungdomsoprøret i slutningen af 
1960´erne havde skabt grundlag for, afløste industrisamfun
dets og landbosamfundets kollektive tænkning og var således 
et brud med tidligere tiders helhedstænkning. 

Holdningerne i de nye erhvervsgrupper inden for service og 
information, der er uden historiske traditioner og myter, fik 
sammen med den nye individualisme en særlig drejning ved at 
blive indfanget af forretningslivets etos. Dets managements
tænkning slog også igennem i skolen og den øvrige offentlige 
sektor. Det påvirkede bl.a. den administrative struktur på cen
tralt og på lokalt plan, ligesom det farvede den politiske og 
den pædagogiske terminologi og kom til at præge folkesko
lens værditænkning.

Globaliseringen med den stigende internationale konkur
rence kræver en særlig hensyntagen til markedets vilkår, og 
den er også en vigtig del af argumenterne for en faglig op
stramning i skolen.

Kravene til folkeskolen blev andet og mere end indførelse af 
edb og anden informationsteknologi i undervisningen. Skolens 
faglige indhold og hele dens paideia var til diskussion. Men vi 
skal frem til 1990’erne, før vi kan tage den diskussion op, og 
som i alle andre perioder med pædagogiske opbrud afspejler 
udviklingen mange andre dimensioner i tilværelsen og mange 
andre fortolkningsmuligheder.

Bertel Haarders program 1982
Kort efter sin tiltræden talte Bertel Haarder på Danmarks 
Skole lederforenings 75 års jubilæumsårsmøde, hvor han løf
tede sløret for en del af sin skolepolitik. Han bebudede æn
drede læseplaner i dansk og historie og talte om ”opgøret med 
samfundsrelevansen og med enhver tendens til statsopdra
gelse. Det er et led i opgøret med totalitær tænkning og med 
den totalitære stat”. 

Om lærerens rolle sagde han, at ”læreren i sin vigtige rolle 
som opdrager – og det er måske lærerens vigtigste rolle – ikke 
handler på statens vegne… men alene på egne vegne, med 
ansvar over for de konkrete forældre, han står over for, hvis 
medhjælp han er”. Da Haarder talte på samme forenings års
møde i 1984 fandt han, at børnenes opvækst var præget af en 
”opdragelsestomhed i hjemmene og en vis indholdstomhed i 
skolens fag”.

  I dette lå der vel et ønske om at styrke den kulturhistoriske 
prægning gennem skolen og måske også et opgør med den 
velfærdsfilosofi, der var nogen skepsis overfor i disse år.

Skolen i 1980’erne
Set i erindringens slørede lys fremstår 1980´erne mest som en 
periode præget af en livlig udviklingsvirksomhed og vanskelige 

økonomiske vilkår med mange besparelser og nedskæringer.
Svagheden var lærernes manglende erkendelse af det para

digmeskift, skolen stod overfor, ministerens utålmodighed og 
manglende evne eller vilje til skabe en fælles retning for hele 
skolens virke. Hæmmende for udviklingen var således: 1. En 
kongresbeslutning i Danmarks Lærerforening, hvor lærerne 
fralagde sig ansvaret for folkeskolens udvikling – og det blev 
taget bogstaveligt på skolerne, 2. Det gensidige forhold mel
lem minister og lærerforening. 

Lærerne stod som oftest uforstående over for den nyliberale 
trend, og ministeren stod lige så uforstående over for Lærer
foreningen, der gav ham ”til stadighed åndenød og kvælnings
fornemmelser”. I disse år havde ministeren en tættere forbin
delse til Danmarks Skolelederforening end Danmarks Lærer  
forening. Skoledirektør Birgit Darr, Århus, blev således for
mand for Folkeskolens Forsøgsråd, der senere blev til Udvik
lingsrådet (og efter lovændringen i 1993 Folkeskolerådet).

De første år beskæftigede Haarder sig tilsyneladende min
dre med folkeskolen, men hen mod slutningen af årtiet acce
lererede reformarbejdet, der berørte såvel beslutningsproces
ser og administration som skolens struktur og indhold.

I selve ministeriet foregik der en reform med administrative 
omlægninger, således blev det tidligere direktorat for folkesko
len og seminarier omdannet til folkeskoleafdelingen.

Derved gled læreruddannelsen mere i retning af universite
terne, seminarierne blev mere ensrettede og mistede noget af 
deres særpræg. I ministeriet betød omlægningen en omforde
ling af magt med større koncentration omkring ministerens 
personlige indflydelse.

Med virkning fra 1. januar 1990 blev folkeskolens styrelse 
gennemgribende ændret. Skolekommissionerne, der havde 
eksisteret siden 1814 – undtagen i en kort periode for landkom
munernes vedkommende – blev nu ophævet. Skolenævnene, 
der havde været obligatoriske siden 1970, blev erstattet af 
skole bestyrelser. Fælleslærerrådene blev nedlagt, og lærerrå

Fra samme hæfte stammer tegningen: ”Ny ledertype med Janus-
hoved”, som illustrerer ledelsens mange roller og især de mange 
hensyn, lederen må tage.
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dene blev erstattet af pædagogiske råd, der fik mindre indfly
delse. Skolelederens stilling blev formelt og reelt styrket. Stil
lingerne som amtskonsulenter for folkeskolen blev nedlagt, og 
forbindelsen mellem amt og folkeskole ophørte. 

Der var flere årsager til disse omfattende ændringer, der 
gennemførtes under feltråbet afbureaukratisering. Nogle af 
dem skal søges i en tendens, der var oppe i tiden, et ønske 
om at styrke det kommunale selvstyre med selvforvaltning for 
de enkelte institutioner. Kommunerne havde i flere år været 
under en stram økonomisk styring fra statens side. For at den 
kunne blive effektiv i alle led, måtte de enkelte institutioner 
gøres medansvarlige, dels for overholdelse af budgetterne, 
dels for selv at opsøge og foretage mulige omprioriteringer. 
Skolerne skulle have ”en pose penge”, som de så kunne be
tale deres udgifter med.

Processen blev bl.a. fremmet ved, at den hidtidige regelsty
ring gennem cirkulærer og bekendtgørelser fra Undervisnings
ministeriet blev afløst af en rammestyring under en værdiori
enteret ledelse (målstyring). Skolerne skulle profilere sig og 
gerne forskelligt. Heri lå der også et ønske om at styrke foræl
drenes indflydelse og svække lærernes. Ret beset var det hele 
nok en blanding af økonomisk rationale og decentral ideologi.

Der lå megen inspiration fra den private sektor i reformerne. 
Det var vel også derfra inspirationen til de nye lønsystemer 
senere kom. Den minutiøse optælling af U, F og Øtimer 
mindede om industrisamfundet. Også forretningsverdenens 
tanker om personlig belønning er en del af billedet. For skoler
nes ledere var de nye systemer ofte ubekvemme bindinger. 

Sideløbende med disse forandringer foregik der en mindre 
reform af folkeskolens indhold, bl.a. gennem udgivelse af en 
række nye faghæfter i historie, dansk, samtidsorientering, mu
sik, kristendomskundskab, datalære, fysik og kemi. En del 
hæfter beskrev, hvorledes edb – helt i overensstemmelse med 
tidens krav – kunne integreres i undervisningen i fag som 
dansk, historie, hjemkundskab, geografi o.a. Et temahæfte fra 
1986 var et debatoplæg om de grundlæggende kundskaber. 
Det blev nogle år senere fulgt op af et hæfte, der nærmere 
beskrev de centrale kundskaber og færdigheder, skolen skal 
formidle. 

Andre temahæfter blev udsendt under fællesbetegnelsen 
”Kvalificering i skolen”, blandt disse også et hæfte om pæda
gogisk skoleledelse (se nedenfor). Atter andre hæfter hand
lede om evaluering (”Udvikling og kvalitet”), også her et hæfte 
om skoleledelse. Folkeskoleafdelingen var i disse år virkelig 
synlig i skolebilledet.

Nøgleord blev ”faglighed” og ”kvalitet”, ord, der siden har 
præget den pædagogiske debat. For mange havde ordet ”kva
litet” en uheldig signalværdi, fordi det stemplede folkeskolens 
arbejde som underlødigt. Det behøver ikke at være tilsigtet, 
ordet blev også internationalt brugt, men nogle har af den po
litiske brug af ordet, bl.a. i senere valgtaler, fået det indtryk, at 
hensigten var at fremstille folkeskolen som en institution, der 
leverede dårligt arbejde. Lærernes modstand skulle nedbrydes 
for, at der lettere kunne gives undervisningen nyt indhold.   

Skolens værdigrundlag blev i slutningen af 1980´erne taget 
under behandling i et ”perspektivudvalg”, med en utraditionel 

Danmarks Skolelederforening opfangede meget tidligt de nye 
signaler. Det fremgår blandt andet af et temahæfte, som for
eningen udsendte i 1889 under redaktion af Ole Kjeldsen (Te
mahæfte nr. 2/89): Skoleledelse – ledelsesudvikling i 1990’er-
ne. Her gav de to skoledirektører Kai Johannsen, Herning, og 
Peter Ussing Olsen, Løgstør, hver deres bud på situationen.

Kai Johannsen beskrev en undersøgelse af ledelseskulturen 
i Herning Kommune, den første af sin art, foretaget blandt 
lærerne og øvrige medarbejdere på skolerne. Undersøgelsen 
viste gennemgående stor tilfredshed med skolen som ar
bejdsplads, men pegede også på områder, som lederne burde 
arbejde videre med, bl.a. en afklaring af rollen som kollega 
og rollen som leder, afklaring af rollen som personaleleder og 
rådgiver, synligheden på skolen, vilje og evne til konfliktløs
ning og evnen til at være visionær og planlægge langsigtet.

Peter Ussing indledte sit bidrag med en oversigt over leder
stillingens udvikling og satte den derefter i relation til kravene 
i et service og informationssamfund. Han gav en kritisk ana

lyse af den aktuelle situation med lederen i spændingsfeltet 
mellem på den ene side de ansattes virkelighedsbilleder og 
ønsker om behovstilfredsstillelse på traditionel vis og på den 
anden side politikernes ønsker om en omstilling til en anden 
ressourcefilosofi.

Skolelederforeningen var indirekte med i en publikation, 
som Undervisningsministeriet udgav i 1992. Undervisningsmi
nister Bertel Haarder og DLF’s formand, Martin Rømer, der 
ellers ikke var enige om ret meget, havde i fællesskab bedt 
Folkeskoleafdelingen om at beskrive nogle elementer i en god 
faglig ledelse af en skole. En arbejdsgruppe med undervis
ningsinspektør Ejvind Sørensen som formand og med repræ
sentanter fra ministeriet, Skole og Samfund og DLF, bl.a. 
skoleinspektør Jens Kjær, udarbejdede med skoleinspektør 
HansJørgen Færk og Peter Ussing Olsen som penneførere et 
hæfte med titlen Pædagogisk skoleledelse – Kvalificering i 
skolen. Det var tænkt som en praktisk vejledning i skoleleder
nes nye situation.

To publikationer
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sammensætning af mennesker fra forskellige dele af sam
fundslivet. Formand var professor Jørn Lund, Danmarks Lærer
højskole. Udvalget omfattede et formandskab og et panel, 
hvori bl.a. sad formanden for Danmarks Skolelederforening, 
Birgit Darr.

Opgaven var at udarbejde et oplæg om ”de grundlæggende 
kundskaber og almene værdier, som skolen skal give dan
skerne med i det næste århundrede”.

Oplægget kom i 1988 i form af en bog på 122 sider, ”Pejling 
og perspektiv”. Oplægget registrerer værdier og kundskaber 
sådan, som man så dem på den tid, og var måske lidt tilbage
skuende, idet man ikke i synderlig grad diskuterede konse
kvenserne af det paradigmeskift, der skete med overgangen 
fra et landbrugs og industrisamfund til et informationssam
fund. 

Ny skolelov 1993
I 1987 vedtog Folketinget det såkaldte 7punktsprogram om 
udvikling af folkeskolen og skolen som et lokalt kulturcenter. 
Programmet, der oprindelig var foreslået af den senere under
visningsminister, den radikale Ole Vig Jensen, skulle give nye 
muligheder for forsøgs og udviklingsarbejde i skolen, og det 
skulle skabe en tættere forbindelse mellem skolen og det om
givende samfund ved at åbne bygningerne for endnu flere ak
tiviteter uden for undervisningstiden. Det var således i god 
overensstemmelse med tidens decentrale trend. 

Ud fra en ledelsesbetragtning medførte 7punktsprogram

met nok nye opgaver og nye muligheder for skolens leder, der 
i disse år havde fået endnu et opgavefelt i de mange skolefri
tidsordninger, der blev oprettet ved skolerne.

I vinteren 1992 fremsatte Bertel Haarder et forslag til nye 
folkeskolelov. Det byggede både på ministerens egne reform
tanker og erfaringerne fra 7punktsprogrammets forsøgsun
dervisning, og det fulgte i vidt omfang en indstilling fra Udvik
lingsrådet. Forslaget fik dog ikke nogen hurtig gang igennem 
Folketinget, og i januar 1993 gik regeringen af som følge af  
Tamilsagen. Bertel Haarder blev afløst af Ole Vig Jensen, 
som længe havde haft indflydelse på skolepolitikken, og som 
Bertel Haarder gerne lyttede til. 

Det blev nu Ole Vig Jensens opgave at skaffe tilslutning til 
den folkeskolelov, som Haarder ikke nåede. Det blev ikke den 
samme lov, men dog en lov som kun Det konservative Folke
parti stemte imod.

Loven skal ikke i enkeltheder gennemgås her. Hvad skole
strukturen angår, fortsatte den udvikling, som blev sat i gang 
med 1975loven. Bertel Haarder havde foreslået, at undladelse 
af kursusdeling i matematik, sprog og fysik/kemi blev overladt 
til kommunernes afgørelse. Dermed blev kursusdelingen et 
metodisk og lokalpolitisk problem. Nu blev den helt afskaffet. 

Skolerne fik – på alle klassetrin – muligheder for periodisk at 
dele eleverne i hold. Denne bestemmelse gav anledning til 
megen diskussion. Enhedsskolens tilhængere så holddelingen 
som en skjult niveaudeling, og på den modsatte fløj ønskede 
Det konservative Folkeparti opretholdt en niveaudeling. Partiet 

Et led i bestræbelserne på at styrke lederen var en svækkelse af lærernes indflydelse. Lærerrådet blev erstattet af pædagogisk råd, der 
ikke fik samme beføjelser. Tegning af NINA i Folkeskolen 7/1989.
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kunne derfor ikke stemme for loven, men har dog heller ikke 
tidligere deltaget i forlig om de store folkeskolelove. Resulta
tet af diskussionerne blev, at holddeling, der altså er en remi
niscens fra den delte skole, ikke måtte fastlægges for et helt 
skoleår ad gangen, og eleverne skal på alle klassetrin undervi
ses samlet i den overvejende del af undervisningstiden. En
hedsskolen var dermed endelig gennemført.

Undervisningsdifferentiering, der længe havde været en 
anvendt metode i reformpædagogikken og især var blevet 
aktuel med 1975lovens udelte klasser, blev fastslået gennem 
en bestemmelse om, at undervisningens tilrettelæggelse 
skulle afpasses ”den enkelte elevs behov og forudsætninger”. 

Tidspunktet for påbegyndelse af sprogundervisningen blev 
rykket frem. Samtidsorientering blev erstattet af faget sam
fundsfag. Der indførtes på de lavere klassetrin et nyt fag, na
tur og teknik. Der skete en vis opstramning af prøvesyste
met, og der indførtes på 9. og 10. klassetrin en projektopgave 
om et emne anskuet ud fra flere faglige synsvinkler. Endelig 
skal det nævnes, at skoleledelsen formelt og reelt blev styr
ket. Se faktakassen herom.

Med loven fik folkeskolen en ny formålsparagraf, der lige
som flere andre enkeltparagraffer blev til efter megen diskus
sion. Især var der ikke enighed om et udtryk som ”den en
kelte elevs alsidige, personlige udvikling”. En passus, der 
ikke bare var i overensstemmelse med tidens individualisme, 
men som også pegede fremad mod grundlæggende krav i in
formationssamfundet. Bestemmelserne om undervisnings
differentiering ses ofte i lyset af dette punkt i formålspara
graffen, men denne er dog snarere en metodisk erfaring som 
forudsætning for den udelte skole.

Loven var et resultat af mange kompromisser og vidner 
om et dygtigt politisk håndværk fra Ole Vig Jensens side. 
Skolen fik med den et redskab for et pædagogisk arbejde, 
der både tog hensyn til den enkelte elevs personlige udvik
ling og en social og kulturel bevidstgørelse. Den skolepoliti
ske linie, der havde været bærende gennem det meste af år
hundredet, blev fastholdt. Folkeskolen kunne betragtes som 
en del af en nationbyggende velfærdsstat, mens kravet om 
elevernes fortrolighed med dansk kultur (forstå: kulturhisto
rie) blev fremhævet ved at få en plads i formålsparagraffen.

Loven blev fulgt op af nye faghæfter sammen med hæfter 
om skolens ”bløde” kompetencer. Under Ole Vig Jensens ef
terfølger, Margrethe Vestager, påbegyndte ministeriet en for
nyelse af hæfterne under fællesoverskriften ”Klare Mål”. Her 
blev området centrale kundskaber og færdigheder, der sam
men med fagmålene er bindende for skolerne, tydeliggjort, 
og der blev opstillet vejledende delmål for de enkelte fag.

Loven kunne selvsagt ikke være nogen afslutning på  
over vejelser over og diskussioner om skolens værdier, lige  
så lidt som den gav nogen endelig løsning på skolens faglige 
indhold. Netop på disse to områder kom kampen til at stå i 
de kommende år sammen med evalueringen af skolens ar
bejde. 

Værdidebatten fortsætter
Indoktrineringsdebatten i 1974 satte i nogen grad diskussio
nerne om skolens værdigrundlag i stå. Ikke så meget den ak
tuelle debat som de mange politiske udmeldinger, der kom 
fra bl.a. borgerligt hold (f.eks. centrumdemokraten Erhard Ja
kobsen). Men den manglende debat skal vel også ses på 
baggrund af 1960´ernes noget værdisterile skoleudvikling, 
hvor det faglige havde høj prioritet.

Forslaget til en ny formålsformulering for folkeskolen satte 
gang i en konkret diskussion om skolens værdier, og efter lo
vens vedtagelse fortsatte den på flere fronter.

I 2000 udsendte Margrethe Vestager, der havde afløst Ole 
Vig Jensen som undervisningsminister efter valget i 1998, en 
publikation med titlen ”Værdier i virkeligheden”.

Her konstaterede hun, at ”formulering og formidling af 
værdier er gennem alle tider sket i uddannelsessektoren”. Og 
videre: ”…det er min klare forventning, at lærere og undervi
sere på alle niveauer i uddannelsessystemet vil træde tydeli
gere frem og være bærende kræfter i diskussionen af, hvilke 
værdier skolen skal formidle…”.

Hun forventede en værdidiskussion, der både imødekom 
den enkelte elevs personlige udvikling og hensynet til sam

Skolens leder skal ifølge folkeskoleloven ikke bare lede og 
fordele arbejdet blandt medarbejderne, hun/han skal også 
træffe alle konkrete afgørelser vedr. skolens elever og ud
arbejde forslag til de principper for skolens virksomhed, 
som skolebestyrelsen godkendes.

I bemærkningerne til Ole Vig Jensens forslag til skolelov 
1993 hed det om skolens leder bl.a.:

”Skolelederen indtager således en nøgleposition med 
hensyn til at tegne skolens profil, og skal i overensstem
melse hermed drøfte grundlaget for og målet med sko
lens undervisning med de medarbejdere, der varetager 
pædagogiske opgaver, og sikre, at de kender de retnings
linier, der gælder for skolen.  Det er tillige lederens opga
ve at stimulere udviklingen af skolens fælles værdier og 
pædagogiske holdninger og at fremme det faglige og pæ
dagogiske samarbejde mellem lærerne, fx ved at opmun
tre til dannelsen af lærerteam. Endelig indebærer ledel
sesfunktionen en pligt til at have føling med, hvad der 
sker på skolen, bl.a. ved at tage del i lærernes undervis
ning og til i samarbejde med lærerne at løse eventuelle 
problemer”.

Beskrivelsen passer vel for så vidt på de ledere, der al
tid har været opmærksom på deres ansvar og deres mu
ligheder, skolens stærke ledere. Det nye var nok mest, at 
det nu kunne læses i et papir fra højeste sted.

Lederprofilen
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fundet. Skolen skal ikke ”primært være et rum for den enkel
tes selvrealisering”.  Undervisningen skal give en ”klar fornem
melse af, hvilket værdigrundlag vort samfund bygger på”. Det 
hedder videre i forordet til publikationen: ”Uddannelsessyste
mets opgave er blandt andet at gøre os alle til gode, engage
rede og lovlydige borgere samt give os mulighed for at forstå 
os selv og handle som borgere i et demokratisk samfund sam
tidig med, at vi skaber muligheder for, at vi selv kan påvirke 
samfundsudviklingen og dermed være medskabere af nutid og 
fremtid”.

Margrethe Vestager blev som undervisningsminister efter 
valget 2001 afløst af Ulla Tørnæs. Under hende og Bertel  
Haarder, der blev undervisningsminister igen i 2005, har sko
lens meddelelse af værdier fået en stringent form, bl.a. gen
nem indførelse af prøver i historie og kristendomskundskab. 

Værdiformidlingen har – måske også påvirket af kulturmini
ster Brian Mikkelsens nationale kanoner for litteratur, musik, 
arkitektur o.a. – fået en mere autoritær form ved indførelse af 
kanoner for litteratur og historie i folkeskolen og gymnasiesko
len. Kanon betyder rettesnor, og kanonbegrebet kan – hvis ikke 
lærerne og lederne kan fastholde formålsparagraffens krav om 
åndsfrihed – opfattes som signaler om en central påvirkning, 
der i betænkelig grad minder om den statsopdragelse, Bertel 
Haarder advarede imod i 1982.

I 2006 blev formålsparagraffen igen ændret. Fra formens 
side skete der en tekstmæssig opstramning, og selv om der 
ikke her skal foretages nogen analyse af den nye paragraf, er 
der grund til at pege på to forhold. Folkeskolen skal nu forbe
rede til videre uddannelse, hvilket kan medføre, at de overlig
gende uddannelser i højere grad kommer til at præge både 
læseplanernes indhold og synet på barndommen som en selv
stændig livsperiode. Dernæst betones folkeskolens opgave, at 
gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, stær
kere. I udtrykket elevernes “alsidige, personlige udvikling“ er 
ordet “personlige“ forsvundet.

Skolens faglige indhold – evalueringskultur
Gennem flere år har skolens faglige indhold været til diskus
sion, og mange politiske udmeldinger har ladet forstå, at 
skolen ikke er faglig nok. Det er for så vidt ikke noget nyt 
heri. Også før 1958loven fandt man, at der skulle stilles 
større krav til skolens faglige indhold. 

Når tonen nu er en anden, hænger det sammen med, at 
folkeskolen befinder sig i et modsætningsfyldt område, dels 
på grund af værdimæssige modsætninger, dels på grund af 
forskellig fortolkning af kravene i den uddannelsessituation, 
man betegner som videnssamfundet. Her spiller personlige 
kompetencer i form af kundskaber og færdigheder sammen 
med sociale kompetencer en langt større rolle end tidligere, 
og arbejdslivet fordrer en større mængde uddannelse, end de 
gamle former for landbo og industrisamfund gjorde.

Også globaliseringen og især den stigende konkurrence bi
drager til at skærpe kravene til skolens faglige indhold. Impli
cit er slutdokumentet fra EUtopmødet i Lissabon 2000 (den 

såkaldte Lissabonproces) en del af argumentationen. Det 
hedder i punkt 25 bl.a.:

”Europas uddannelses og erhvervsuddannelsessystemer 
skal tilpasses såvel kravene i det videnbaserede samfund 
som behovet for et bedre beskæftigelsesniveau og en bedre 
jobkvalitet”, og videre i pkt. 26 bl.a., at ”antallet af 1824 
årige, der kun har uddannelse på folkeskoleniveau, og som 
ikke er i gang med yderligere uddannelse eller erhvervsud
dannelse, bør være halveret senest i 2010”. Interessant er, 
også i pkt. 26, følgende passus, der fastlægger formålet med 
de kommende tiltag: ”…en europæisk ramme bør fastlægge, 
hvilke nye grundlæggende færdigheder der skal erhverves 
gennem livslang uddannelse: ITfærdigheder, fremmedsprog, 
teknologikultur, iværksætterånd og sociale færdigheder…”.

Gennem årene har EU fået stadig større indflydelse på 
skolepolitikken, og en række internationale undersøgelser 
(OECD og PISAundersøgelserne) gav danske skolebørn en 
relativt lavt score i bl.a. læsefærdigheder. Disse undersøgel
ser er – stærkt omdiskuteret – indgået i begrundelserne for at 
stramme folkeskolens arbejde op, ligesom de har været en 
del af baggrunden for kvalitetudviklingsprojekter, hvor F 2000 
blev iværksat af Ole Vig Jensen med henblik på en strategi 
for en ekstra indsats på forskellige områder.

Med oprettelsen af Danmarks Evalueringsinstitut 1999 og 
fra 2006 Evalueringsrådet for folkeskolen (til afløsning af det 
tidligere Grundskoleråd) blev der lagt op til en mere omfat
tende evaluering og kvalitetsstyring i bl.a. folkeskolen. 

Allerede i 1993loven blev der krævet en løbende evalue
ring som led i undervisningen, idet denne skulle danne 
grundlag for vejledningen af den enkelte elev og for undervis
ningens videre planlægning. Siden er kravene til evaluering 
blevet strammet op. Med ændringen af folkeskoleloven i 
2006 er undervisningen nu underlagt et omfattende prøvesy
stem, med nationale tests i de centrale fag på forskellige 
klassetrin fra 2. klasse. Folkeskolens afgangsprøve efter 9. 
klasse er fra 2007 obligatorisk. Der er næppe tvivl om, at glo
baliseringen har accelereret kravene om evaluering, og der 
tales direkte om skabelse af en evalueringskultur, og dette 
kan have disciplinerende virkninger langt ud over uddannel
sessystemet.  Desuden er der fra august 2006 indført indivi
duelle elevplaner.

Kommunalbestyrelserne gøres ansvarlige for udviklingen i 
skolerne, idet de hvert år skal aflevere en kvalitetsrapport til 
Undervisningsministeriet. Her gøres der rede for det faglige 
niveau i forhold til de nationale tests, og hvis det ikke er til
fredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med 
henblik på at genoprette kvalitetsniveauet på de berørte sko
ler. 

En ny karakterskala erstatter den hidtidige 13skala, så ka
raktererne i uddannelsessystemet er mere sammenlignelige 
med andre landes karaktergivning.

Disse ændringer berører naturligvis skolelederne, hvis situ
ation blev karakteriseret af formanden for Danmarks Skole
lederforening, Erik Lorenzen, på årsmødet i 2006: Man ople
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ver ikke længere situationen som, at man er underlagt et 
krydspres – man føler sig snarere i krydsild.

Brud med dansk skoletradition
Ændringen af skoleloven i 2006 var et brud med en dansk  
skoletradition bl.a. derved, at Det radikale Venstre, som har 
sat tydelige mærker på al skolelovgivning i hele det foregå
ende århundrede, stemte imod. 

Siden 1937loven har folkeskolen været en del af opbygnin
gen af den socialliberale velfærdsstat, baseret på værdier fra 
både landbosamfundet og industrisamfundet. Og lovændrin
gen bryder med en dansk tradition for konsensus og decentra
lisering. Betoning af dansk kultur og historie kommer, afhæn
gig af indholdet, til at erstatte den skabelse af national iden 
titet, som velfærdssamfundets værdier har givet. Folkeskolens 
nye status som forberedelse til videregående uddannelse får 
sammen med det omfattende testapparat dansk skolepolitik 
til at nærme sig det kontinentale skolesyn.

Hvor dybt bruddet er, kan man endnu ikke sige noget om. 
Det afhænger også af, om den fremtidige lovgivning skal bæ
res af de partier, der stod bag ændringerne i 2006. Folkeskolen 

er imidlertid blevet genstand for en kulturkamp, hvor modsæt
ningerne, der ikke nødvendigvis er uforenelige, står mellem 
ønsket om en folkeskole, baseret på en etableret, national 
konservativ kulturopfattelse, og en folkeskole med krav om 
engagement i samfundets demokratiske udvikling. 

Det kan i yderste konsekvens vise sig at være en modsæt
ning mellem en statisk skole og en dynamisk skole, mellem 
en centralt styret skole og en decentralt styret skole. Og i 
disse modsætninger kan hensynet til den enkelte elevs alsi
dige, personlige udvikling gå tabt, og der tilføres ikke informa
tionssamfundet nye værdier. I denne kulturkamp må både  
lærere og ledere i folkeskolen træde ud af dagens gerning  
og gøre sig mere synlige. 

Dagens gerning 
Foruden disse to store emner har skolerne i de senere år måt
tet beskæftige sig med mange problemer, der ikke skal be
handles her. På mange skoler er der nu et betydeligt indslag 
af tosprogede elever, der kræver særlig opmærksomhed. 
Skolefritidsordninger og nogle steder ”landsbyordninger” med 
ikkeundervisningspligtige elever er blevet en almindelig del af 
skolen. Hertil kommer så et stigende antal elever med indlæ
ringsproblemer og sociale problemer/omsorgssvigt. Og de ad
ministrative byrder skal ikke overses.  

Strukturreformen med de nye kommuner giver lokale pro
blemer. I de kommende år kan der ventes skolelukninger med 
den deraf følgende usikkerhed, og der vil flere steder blive 
gennemført fælles ledelse af to eller tre skoler.   

Til trods for, at skolens ledelse som oftest vil have nok i  
dagens gerning, må man ikke se bort fra, at der stilles større 
krav til ledernes personlighed og kompetence. Lederuddan
nelse og lederrekruttering er på dagsordenen, fordi lederne 
ikke bare har et lokalt og et nationalt ansvar for undervisnin
gens faglige indhold, men de skal også garantere formålspara
graffens ord om åndsfrihed og demokrati over for et ensidigt 
kulturelt pres ovenfra. 

Netop derfor bør man ved skolelederforeningens 100 års ju
bilæum gratulere skolernes ledere med deres ansvar. For set i 
tilbageblik, vil de sidste 25 år – når alle politiske slagord og 
bravader skrælles bort – stå som en af de største og vigtigste 
forandringsperioder i dansk skolehistorie. Men også som en  
af de mest omstridte perioder.  ■

Tak til fhv. undervisningsdirektør, pastor emer. Asger Baunsbak-
Jensen, fhv. skoledirektør Birgit Darr, forlagschef Signe Holm-Lar-
sen, fhv. universitetslektor Erik Helmer Pedersen og fhv. skoledi-
rektør Odd Asbjørn Mediås, Norge for gode råd og vejledning.   

Evaluering er ikke noget nyt begreb i folkeskolen. De tidli
gere visitatser ved præsten, provsten og biskoppen var – 
sammen med den årlige ”eksamen”, hvor skolekommissi
onen deltog – en form for evaluering, om end noget 
primitiv.  

Fra o. 1930 kunne skolerne benytte standardiserede 
standpunktsprøver i retstavning, læsning (Fprøverne) og 
talbehandling. Fra o. 1960 også i engelsk. Prøverne var til
passet forskellige klassetrin og frivillige for skolerne. Men 
da de ikke blev vedligeholdt med nye standardiseringer, 
gik de efterhånden af brug i 1970´erne. 

Undervisningsministeriets evaluering har indtil nu kun 
omfattet skolegangens afslutning med mellemskoleeksa
men, realeksamen og de forskellige prøver efter 9. og 10. 
klasse. De skriftlige opgaver bliver udarbejdet af ministe
riet.

Forud for prøverne har skolerne til ministeriet indsendt 
pensaopgivelser med oplysning om, hvad der er undervist 
i, bl.a. hvilke værker der er læst i litteratur. Hvis disse op
givelser findes endnu, vil de være et godt studiemateriale 
for undersøgelser af undervisningen. De vil formentlig 
også kunne afkræfte mange myter om undervisningens 
manglende kvalitet. 

Udfaldslister med samtlige karakterer blev efter eksa
men/prøver indsendt til ministeriet. Indtil o. 1950 kunne 
de enkelte elevers gennemsnitskarakter ved realeksamen 
læses i ministeriets årlige beretninger om folkeskolen.

Evaluering



Skoleledelse • oktober 2007 • 91

Skolelederkrøniken 1907–2007 S
k

o
l

el

ederforen

in
g

e
r

n
e

S 

å
r

S  jubilæum

100

Litteratur
Peter Ussing Olsen: Skolen for samfundet, Dafolo Inprint 1986
Alfred Oftedal Telhaug & Rolf Th. Tønnessen: Dansk Utdan
ningspolitikk under Bertel Haarder 1982 – 1992. Universitetsfor
laget Oslo, 1992
Birthe Kjær Jensen m.fl. (red.) Degn og direktør. Festskrift til 
Holger Knudsen. 1994
Peter Ussing Olsen: Paideia. Om opdragelse i informationssam
fundet. Adapta 1995
Peter Ussing Olsen: Den enkelte elev er alle elever – analyse af 
folkeskolens formålsparagraf. Adapta 1996
Odd Asbjørn Mediås: Enhetsskolens utvikling i Danmark og 
Norge. Aalborg Universitetsforlag 2004
Alfred Oftedal Telhaug: Kunnskapsløftet – ny eller gammel 
skole. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2005
Alfred Oftedal Telhaug, Odd Asbjørn Mediås & Petter Aasen: 
The Nordic Model in Education. Scandinavian Journal of Educa
tional Research. Vol. 50, nr. 3, 2006
Stefan Hermann: Magt og oplysning. Folkeskolen 19502006. 
Unge Pædagoger 2007
Bjarne Nørretranders: Civilisation 2.0. Thanning & Appel, 2007
Uddannelseshistorie, Årbog for Selskabet for Dansk Skolehisto
rie. Skolen i årets løb. Indtil 1997 ved M. Blaksteen, fra 1998 ved 
Signe HolmLarsen.

LEDERE i den offentlige sektor – også skoleledere 

– har nu fået ret til en officiel lederuddannelse på 

diplomniveau. Det var et af de mærkbare resultater, 

der kom ud af FTF’s trepartsforhandlinger med 

regeringen og de offentlige arbejdsgivere.

VELFÆRD handler også om ledelse. Politikerne kan 

vedtage gode intentioner, men det er ledere og 

medarbejdere, der skaber bedre velfærd i praksis. 

Derfor arbejder FTF også for at skabe plads til faglig 

ledelse på de enkelte arbejdspladser.

DOKUMENTATION er vigtig for borgere og politikere. 

Men kravene skal udvikles med ledere og med-

arbejdere, så det ikke bliver gold kontrol. 

Dokumentation skal bruges til at udvikle kvaliteten og 

arbejdspladserne. Det arbejder FTF for.

Find nyhedsbreve om ledelse, coachede netværk og 

kurser for ledere på www.ftf.dk

– – –

FTF  –  Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

-  blandt andet for 30.000 ledere  -  FTF er partipolitisk uafhængig.

Tlf: 33 36 88 00  -  Fax: 33 36 88 80  -  E-mail: ftf@ftf.dk  -  www.ftf.dk

Nu har du RET til 
en lederuddannelse!

MASTER-
UDDANNELSE

FORÅR 2008

Masteruddannelser  
- studiestart februar 2008:

Master i voksenuddannelse
Master i ledelse af  
uddannelsesinstitutioner
Masteruddannelsen som 
fleksibelt forløb
Enkeltmoduler

Informationsmøder:
Århus 2. oktober
København 4. oktober

Mere information:
www.dpu.dk/master

•
•

•

•
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Når en profession bliver bevidst om sig selv som profession, 
samles den i en forening. Formålet med foreninger er dels at 
forsvare medlemmernes interesser udadtil, dels at styrke de
res kvalifikationer indadtil. Forudsætningen er, at medlem
merne kan identificere er indbyrdes fællesskab: At der er no
get, der gør dem ens til forskel fra andre.

Dette gælder også for skoleledere. For hundrede år siden, i 
1907, var det at lede en skole blevet en opgave af en sådan 
karakter, at den adskilte sig fra de andre opgaver, der skulle 
varetages på skolen. Skoleledelse var blevet en funktion i 
skolen, der adskilte sig så klart fra undervisningsfunktionen, 
at fællesskabet med de andre ansatte på skolen ikke læn
gere var tilstrækkeligt for den enkelte skoleleder. Der var be
hov for et erfarings og interessefællesskab på tværs af de 
enkelte skoler: Der måtte med andre ord en forening af sko
leledere til, en organisation oven i eller på tværs af den en
kelte skole som organisation. 

Men hvad er ledelse og dermed skoleledelse? Ledelse er 

at varetage den særlige funktion i en organisation at lægge 
navn og person til beslutninger. Så længe en organisation 
fungerer af sig selv, dvs. i forlængelse af sin egen selvfølge
lighed, er der ikke brug for ledelse. Men så snart den ikke 
fungerer af sig selv, dvs. ikke automatisk kan forlænge det, 
den gør i dag, til det den skal gøre i morgen, må der nogen 
til, som kan forme fremtid af andet end fortid, nemlig af be
slutninger. 

Overgangen til industrisamfundet
Det at forme fremtid – hvad enten det sker som automatisk 
forlængelse af fortiden og de ydre omstændigheder, eller det 
sker gennem beslutninger – kan ske på baggrund af to refe
rencer: Man kan referere udad eller indad. 

I mange år blev skolens fremtid formet af sig selv, dvs. af 
sine forudsætninger. Refererende udadtil betød det, at om
verdenens forventninger til skolen blev opfyldt pr. automatik. 
Skolen underviste forældrenes børn på en måde, som sva
rede til forældrenes forventninger, blandt andet og ikke 
mindst fordi dens undervisning svarede til de forældrefor
ventninger, der var formet af deres egne undervisningserfa
ringer en generation tidligere. Refererende indadtil betød 
det, at skolens ansatte af sig selv gjorde, som skolelederen 
forventede det, og uden at han eller hun behøvede at gribe 
ind. Lærerne underviste børnene, uden at undervisningsar
bejdet behøvede at blive koordineret eller modificeret, dvs. 
organiseret. Skoleorganisationen opretholdt sig selv.

Men hvis ikke skolens undervisning svarer til omverde
nens, dvs. forældrenes, forventninger, må disse forældre 
have nogen, de kan henvende sig til, og som kan repræsen
tere skolen som organisation. De får brug for en skoleleder. 
At dette behov opstår, kan både være skolens og omverde
nens skyld. Det kan være, at omverdenen forandrer sig, 
hvorfor også dens forventninger til skolen forandrer sig. Men 
det kan også være, at skolen forandrer sig i forhold til foræl

Fra profession til  
    professionalisme

 

 

Lars Qvortrup
Rektor for Biblioteksskolen
Tidl. professor, Syddansk Universitet

Geografiundervisning, Borup Centralskole, ca. 1955.
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drenes generationsgamle erfaringer. Også i dette tilfælde 
brydes forventningsautomatikken.

Noget tilsvarende gælder for skolen indadtil: Når kravene 
til den enkelte lærer skærpes, så han eller hun ikke kan vare
tage alle undervisningsopgaver, men skal specialisere sig 
fagligt, kræves der ledelse, for når forskellige lærere skal va
retage forskellige opgaver, skal deres indsatser koordineres. 
Når undervisningen ikke af sig selv er god nok, men skal vur
deres og forbedres, må en anden end læreren selv iagttage 
og forme lærerens praksis. Denne ”anden” er lederen, som 
derfor må udskille sig fra lærerfællesskabet.

I begge tilfælde, både på grund af omverdenspresset og 
presset indefra, er der brug for en person, som på den ene 
side udskiller sig fra gruppen af lærere, og som på den anden 
side repræsenterer skolen som sådan, dvs. taler på vegne af 
den generaliserede enkeltlærer. Denne person er lederen som 
leder, dvs. som noget andet end blot den bedste blandt læ
rere.

Derfor er det ikke så sært, at der opstod en forening af 
skoleledere i 1907. Jo, at den opstod netop i 1907 og ikke fem 
år før eller efter, kan man naturligvis ikke forklare. Men at 
den opstod i begyndelsen af 1900tallet er ikke så mærkeligt. 
For netop i denne periode udviklede der sig behov for ledelse 
udadtil og indadtil: Udadtil fordi sammenfaldet mellem om
verdensforventninger og skolepraksis blev brudt. Indadtil fordi 
det blev nødvendigt at gribe formende ind i forhold til den 
enkelte lærers undervisning, og fordi der opstod behov for at 
koordinere den samlede undervisning. 

Ledelse af industrisamfundets skole
Baggrunden for dette var, at der i begyndelsen af 1900tallet 
var skred i det danske samfund. Selv om landbruget stadig
væk dominerede, voksede en ny industriarbejderklasse frem. 
Der blev dannet arbejdsmarkedsorganisationer, der blev ind
gået kollektive overenskomster, og industriarbejderne fik en 

hastigt ekspanderende politisk repræsentation i Socialdemo
kratiet. Samfundet blev differentieret.

Det samme skete i samfundets offentlighed, dvs. der hvor 
samfundets medlemmer iagttager samfundet som samfund. 
En relativt homogen medieoffentlighed blev gradvist afløst 
af en politisk differentieret medieoffentlighed, hvor mange 
større byer efterhånden fik op til fire forskellige dagblade, et 
for hver af de fire store partier. Ikke mindst den socialdemo
kratiske medieoffentlighed var i hastig vækst. Derigennem 
skete der en differentiering af den offentlige mening – blandt 
andet af den offentlige mening om og forventning til skolen.

Begge dele, både den gradvise industrialisering og diffe
rentieringen af offentligheden, lagde et nyt pres på skolen. 
For det første opstod der nye opgaver for undervisningen, 
både i faglig og i dannelsesmæssig henseende, fordi en in
dustriarbejder skulle kunne noget andet end en gårdejer eller 
en landarbejder havde skullet kunne, og fordi dannelsesidea
lerne i en socialt og kulturelt homogen landsby var vidt for
skellige fra dannelsesidealerne i en socialt og kulturelt diffe
rentieret industriby. Skolens lærere kunne ikke bare gøre, 
som de altid havde gjort. De måtte undervise på nye måder 
og med henblik på såvel nye kundskaber og færdigheder som 
på nye dannelsesidealer. 

For det andet udviklede der sig nye forventninger til sko
len: En højreavis så anderledes på skolen end en venstreavis, 
som igen så meget anderledes på skolen end en socialdemo
kratisk avis, og disse politiske deloffentligheder var naturlig
vis repræsenteret i forældre og elevgruppen. Skolen blev set 
på gennem forskellige optikker, og den skulle som organisa
tion kunne svare på disse forskellige optikker. 

Begge dele krævede ledelse. For det første krævede det 
ledelse i forhold til lærerne, for undervisningsopgaverne løste 
ikke længere sig selv, dvs. kunne ikke varetages i en uanfæg
tet videreførelse af traditionen. ”Plejer” døde, og derfor måt  
te skolelederne varetage opgaven som personaleledere. 

Undervisning i håndarbejde, 
Nordvangsskolen i Glostrup, ca. 1960.
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For det andet krævede det ledelse i forhold til omverde
nen, for skolen opfyldte ikke automatisk de forventninger, 
der udsprang af en kulturelt homogen og stabil omverden. 
Skolen måtte adressere forventninger, der var forskellige fra 
forældregruppe til forældregruppe og fra ét tidspunkt til et 
andet, og også det krævede ledelse, nemlig nogen der kunne 
repræsentere skolen som helhed i forhold til denne forvent
ningsmangfoldighed. Én og samme skole skulle pludseligt 
tale flere forskellige sprog. Det samme skete i forhold til den 
politiske omverden. Der udviklede sig differentierede skole
politiske forventninger. Af begge disse grunde måtte skole
lederne påtage sig opgaven som omverdensledere. 

Organisering af skoleledelse 
Et fælles resultat af denne udvikling var, at ledelse manife
sterede sig som funktion. Og når man først har fået øje på 
sig selv som repræsentant for en funktion, får man øje på 
andre med samme funktion – og så er skridtet ikke langt til 
at danne en forening. For hvordan klarer du nu lige den ledel
sesopgave, som jeg har haft problemer med? Hvordan be
svarer du såkaldt ”besværlige” forældre, hvilket som regel vil 
sige forældre, der repræsenterer andre værdier, end man 
selv og andre forældre gør? Hvordan koordinerer du under
visning, så organisationspuslespillet går op? Hvordan obser
verer du den enkelte lærers praksis, og hvordan ændrer du 
den om fornødent? 

Dette kunne lederen ikke længere spørge sine lærerkolle
ger på skolen om. Det måtte han eller hun – dengang altid 
han – spørge lederkolleger på andre skoler om. Derfor opstod 
der et interessefællesskab. Man fik brug for at møde ligestil
lede for at diskutere opgavevaretagelse som leder. 

Derfor opstod der en lederforening. Og derfor var denne 
lederforening i første omgang en faglig forening – dvs. en 
forening, der bidrog med gensidig kompetenceudvikling, ofte 

blot gennem erfaringsudveksling. Først i næste omgang 
meldte den forventning blandt medlemmerne sig, at forenin
gen også skulle bidrage med interessevaretagelse. Dette vil 
ofte – også hvad angår skolelederforeninger – ske gradvist og 
tøvende: Kan det for eksempel ske igennem den samme for
ening, som lærerne organiserer sig i, eller er forskellene mel
lem ledere og lærere større end lighederne? Dette sidste 
spørgsmål synes aldrig at have fundet noget entydigt svar.

Inklusionsledelse
Som det er fremgået, er al ledelse inklusionsledelse – ja, 
man kunne lige så godt sige eksklusionsledelse. Det er en
hver ledelses opgave at afklare, hvor grænserne for hans el
ler hendes organisation går, dvs. hvem der hører med til or
ganisationen, og hvem der ikke gør. Både lærere og elever 
skal opleve den skole, de arbejder og går på, som ”deres” 
skole, ligesom forældrene og andre repræsentanter fra om
verdenen skal kunne identificere den lokale skole. Lederen 
må gennem beslutninger afgøre, hvem der er ansat og ikke 
ansat, og hvem der har ret til at gå og ikke gå på skolen. 

Selv om det undertiden kan ske i form af eksklusion – læ
rere der afskediges, elever der udelukkes – sker grænsedrag
ningen mellem organisation og omverden i 99 procent af til
fældene i form af inklusion. Lærerne og eleverne ”inddrages” 
i skolen, for lærernes vedkommende ved at blive indpasset i 
opgavehierarki og puslespil, og ved at undervise så godt at 
skolen kan være det bekendt. 

Skolens leder skal om hver enkelt lærer kunne sige: Ham 
eller hende kan jeg stå ved. Han eller hun repræsenterer sko
len. For elevernes – og lærernes – vedkommende ved i ad
færd at afspejle skolens identitet, dvs. blive integreret i sko
lens normer og adfærdsregler. ”Man kan”, lyder det anerken 
dende, ofte mange år efter endt skolegang, ”mærke at Peter 
har gået på Pærekøbing Skole”. 

Vanløseforsøgene, mellem 1924-1928.
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Alle disse fænomener er inklusionsfænomener, der marke
rer hvor grænsen mellem den enkelte skole og dens omver
den går, dvs. hvad der er den pågældende skoles identitet. 
At varetage dette er skolelederens opgave som ”inklusions 
og eksklusionsagent”. Hans eller hendes virkemiddel er: Be
slutninger.

Skoleledelse som professionalisme
Når en profession bliver bevidst om sig selv som profession, 
samles den i en forening, skrev jeg i første afsnit. Men den  
ne selvbevidsthed baserer sig på såkaldt tavs viden om pro
fessionen som profession. Man ”føler”, at man er ander ledes 
end de andre ansatte på skolen. Man mærker et behov for 
erfaringsudveksling med ligesindede. Ergo danner man en 
forening på tværs af de enkelte skoler: En forening af skole
ledere.

Næste skridt er imidlertid, at denne tavse viden om pro
fessionen som profession forvandler sig til eksplicit viden. Nu 
”fornemmer” man ikke længere blot, at man tilhører en be
stemt professionsgruppe. Nu selvstændiggør denne særlige 
profession sig i et fag med fagkundskaber (om ledelse som 
fag), med faglige metoder (ledelsesmetoder) og med faglige 
teorier (ledelsesteorier). Professionen bliver en ”isme”, for 
”ismer” er noget man kan holde ud i hånden og betragte, 
fordi det har eksplicitte egenskaber. ”Impressionisme” er en 
kunstretning med særlige kendetegn. ”Modernisme” er en 
”retning” eller ”holdning” inden for det moderne. ”Professio
nalisme” vil sige, at en profession ekspliciterer sine særlige 
kendetegn. Den bliver en ”isme” for sig selv som profession.

Det er det, der gradvist sker for skoleledelse fra 1980’erne 
og 1990’erne frem til i dag, og som kulminerer i årene om
kring skolelederforeningens hundredårs jubilæum. Det skyl
des ikke professionens alder. Heri ligger der ikke nogen auto
matik. Det skyldes forhold i samfundsudviklingen, som jeg 
derfor vil trække frem. Men det har også konsekvenser, som 
jeg derfor vil tematisere i skitseform. 

Fra industri- til videnssamfund
Selv om al ledelse er inklusionsledelse, har opgaverne i for
hold til inklusionsledelse ændret sig, for mens det danske 
samfund ved skolelederforeningens grundlæggelse for hun
drede år siden gradvist var på vej til at forvandle sig til et in
dustrisamfund, er det i dag, hundrede år efter, hastigt ved at 
forvandle sig til et videnssamfund. 

Det har konsekvenser for folkeskolen, både i forhold til 
dens samfundsmæssige omverden og i forhold til den dan
nelse og de kundskaber og færdigheder, som eleverne skal 
tilegne sig. Derfor stilles der i dag nye krav til såvel omver
densledelse som personaleledelse. Skoleledelse ændrer sig 
fra blot at være en profession, dvs. noget der adskiller sig fra 
undervisningsfunktionen, til at blive professionaliseret, dvs. 
at være en profession der bevidst reproducerer sig selv gen
nem metoder, teori og særlig uddannelse.

Baggrunden for denne udvikling er som sagt at samfundet 

ændrer sig fra det spirende industrisamfund i begyndelsen af 
1900tallet til det hastigt fremvoksende videnssamfund i be
gyndelsen af 2000tallet.

Hvordan denne samfundsændring tager sig ud, vil jeg illu
strere gennem to små historier. Den første historie, som jeg 
har brugt tidligere, nemlig i en artikel om ”Ledelse af og i 
den inkluderende skole”, handler om, at skolens omverden – 
det såkaldte lokalsamfund – har forvandlet sig i de forløbne 
hundrede år fra at være et samfund, der hvilede i sin egen 
selvfølgelighed til at være et refleksivt samfund. Den anden 
historie handler om at kravene til kundskaber, færdigheder 
og dannelse har forvandlet sig i løbet af den samme periode.

1. fortælling: Maren Jørgensen, Røde Kro
Den første historie stammer fra tiden lige før kommunalre
formen. Jeg skulle til Løgumkloster for at holde foredrag for 
en forsamling, der repræsenterer en anden folkeinstitution 
end folkeskolen, nemlig en forsamling af præster fra den 
danske folkekirke.

Fra Røde Kro tog jeg en taxi til Møgeltønder. Selskabet, 
som jeg kørte med, hed ”Steens taxi”. Det var ikke noget 
stort selskab. Ja, Steens taxi omfattede kun to køretøjer. 
Men netop nu, op til kommunalreformen, skete der noget: 
Taxichaufføren fortalte undervejs, at Steens taxi var på vej 
ind i en fusion med Taxi i Aabenraa, der igen ejes af Taxame
ter i København. For nu skulle kommunerne jo fusioneres i 
NyAabenraa Kommune, som ikke ville give koncession til de 
mange små taxiselskaber. 

Det betød, at gamle dages fortrolighed forsvandt. For hvad 
skete – ja, hvad var allerede sket? Gamle Maren Jørgensen 
på Hovedgaden i Røde Kro plejede at ringe efter en vogn for 
at blive kørt ned til Matas på hjørnet. Og allerede når Maren 
var i telefonen, kunne de høre, hvem hun var, og vidste hvor 
hun skulle hen. Hun var indlejret i de kulturelle selvfølgelig
heder. 

Men for nylig havde Maren endnu engang ringet – og var, 
automatisk og uden at det var gået op for hende, blevet vide
restillet til Taxameter i København. Og i Taxameter vidste de 
ikke, hvem ”Maren” var, hvor hun plejede at skulle hen, og 
hvad ”Matas nede på hjørnet” var. Maren var fra den ene dag 
til den anden blevet revet ud af sin kulturelle selvfølgelighed. 

Hun var blevet nødt til at sætte sig i en abstrakt andens 
sted og reflektere over sig selv fra denne fremmede iagtta
gelsesposition. Hun var blevet tvunget til at indstille sig på, 
at verden også kan anskues fra andre positioner og i andre 
optikker, og at den derigennem kom til at se anderledes ud. 
Og hun var blevet tvunget til at acceptere, at dette også 
gjaldt hende selv. ”Maren” er ikke bare ”Maren”. Det kommer 
an på for hvem og i hvis optik.

2. fortælling: Peter og Sebastian som jobsøgende
Også den anden fortælling stammer fra Sønderjylland; men 
nu er vi ikke i Rødekro og Løgumkloster, men i Bredebro. 
Her blev ECCO Sko grundlagt i begyndelsen af 1960’erne, 
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dels fordi der blev stillet en stor industrihal billigt til rådighed, 
dels fordi der var adgang til relativt lavtlønnet, ufaglært ar
bejdskraft.

De kommende år ansatte ECCO Sko hundredvis af ufag
lærte samlebåndsarbejdere, hvis opgave var at sy skotøj. 
Grundkvalifikationerne var punktlighed og præcision. Hvis 
Peter, som var vokset op på et af de husmandssteder, der 
ikke længere kunne brødføde en familie, ville gøre sig håb 
om at blive ansat på ECCO Sko, skulle han passe ind i det 
arbejdsfællesskab, der allerede var etableret. Man søgte 
medarbejdere, der lignede dem der i forvejen var ansat.  
Mottoet lød: Tilpas dig ved at være magen til de andre1.

Sådan er det ikke i dag. Der er stort set ingen ufaglærte 
medarbejdere tilbage på ECCO Sko i Danmark. Til gengæld 
er der højtuddannede, kreative designere og administrative 
medarbejdere. Hvis Peters søn, Sebastian, skal gøre sig håb 
om at få job på ECCO Sko, skal han være højtuddannet, 
selvstændig og kreativ. Han må ikke ligne dem, der er ansat 
i forvejen. Nej, han skal ”gøre en forskel”, som der står i job
annoncen.

Når man som individuel jobsøgende får arbejde nu om 
dage, gør man det med andre ord ved at være anderledes. 
Virksomhederne søger ikke en mere af det samme, men 
nye, anderledes og selvstændige medarbejdere: Medarbej
dere der ”gør en forskel”, som det hedder. Nu om dage bliver 
man integreret ved ikke at være magen til. Vi er fælles ved 
at være forskellige.

Det samme gør sig som bekendt gældende i den globale 
arbejdsdeling: Danmarks vej til succes forudsætter ikke, at vi 
er identiske med de andre, men at vi er anderledes. Så det 

moderne motto lyder: Afvig – og du vil blive lukket inden for. 
Administrer din egen anderledeshed.

Skolen i videnssamfundet
Disse forandrede forudsætninger har naturligvis konsekven
ser for den danske folkeskole i almindelighed og for skole
ledelse i særdeleshed. Eleverne skal tilegne sig nye kundska
ber og færdigheder. De skal dannes efter nye dannelse sidea 
ler. Og derfor skal skolen ledes anderledes.

Som vi så i den ene af de to fortællinger ovenfor, bliver der 
stillet helt andre krav til Sebastian som jobsøgende i 2007 
end der blev til hans far, Peter, i midten af 1960’erne. I et 
moderne videnssamfund skal mennesker besidde mange 
slags kundskaber og færdigheder, dvs. mange former for  
viden2.

I et industrielt samfund, hvor man skulle ansættes på en 
virksomhed for at udføre en bestemt slags rutinearbejde, var 
paratviden måske nok: ”Bare du ved, hvad en hammer er, og 
hvordan du bruger den, så kan du godt klare dig”. Man skulle 
ikke arbejde i projektgrupper eller team, og hvis man skulle, 
for eksempel som håndværker, var samarbejde noget lærlin
gen kunne lære på arbejdspladsen, ofte til de ældre kollegers 
store morskab. Og kreativ skulle man for alt i verden ikke 
være. ”Nu går du vel ikke og får fikse ideer”, blev man 
spurgt. Og det var ikke venligt ment.

Men i vor tids samfund skal man ganske vist stadigvæk 
have store mængder paratviden: Man skal kunne læse, 
skrive og regne. Man skal kunne sprog og matematik. Men 
herudover skal man også være kompetent og kreativ. Man 
skal være kompetent, fordi man skal kunne bruge sin paratvi

Vognmandsmarken Skole, 
ca. 1930.
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den til at løse opgaver med, alene eller sammen med andre. 
Og man skal være kreativ, fordi man skal kunne tænke og 
handle i alternative baner. At være kreativ vil sige at kunne 
ændre præmisserne for det, man ved og kan. Man skal 
kunne analysere præmisserne for den opgave, man skal løse, 
og så gøre tingene anderledes. For kunsten er ikke bare at 
give korrekte svar på de spørgsmål, der bliver stillet. Kunsten 
er at stille de rigtige spørgsmål, dvs. gennemskue en given 
problemstilling. 

I vor tids samfund får man ikke at vide, at ”nu gør du så
dan og sådan, og er der noget, kan du spørge:” Nej, på en 
moderne arbejdsplads skal man løse opgaver og gennemføre 
projekter sammen med andre. Man skal stadigvæk have 
masser af paratviden – men man skal være i stand til at 
bruge den selvstændigt.

På en moderne arbejdsplads skal man være kreativ. Nu om 
dage er det faktisk et krav, at man får ”fikse ideer”. Tænk på 
radio og tvfabrikken Bella i TVserien Krøniken. B&O lagde 
konkurrenterne bag sig, fordi de gjorde tingene anderledes. 
Fordi de tænkte på moderne design. Fordi de var kreative. 
Bella gjorde som de plejede. Og i 1960’erne og 70’erne døde 
”plejer”.

Men stadigvæk skal man også kunne indgå i helheden, og 
man skal som et lille element i helheden kunne bidrage til at 
udvikle den samlede videnskultur. Men baggrunden og vilkå
rene er forskellige fra tidligere. Hvor man tidligere dannede 
såkaldt mekaniske fællesskaber, som var baseret på at med
lemmerne af fællesskabet lignede hinanden, danner man nu 
om dage dynamiske fællesskaber, dvs. fællesskaber som op
står i kraft af medlemmernes forskellighed og deraf følgende 
gensidige afhængighed. 

På den traditionelle industriarbejdsplads handlede videns
kulturen om solidaritet og tilpasning. Undertiden lærte man 
på den barske måde, hvordan videnskulturen på en arbejds
plads var indrettet. Nu om dage handler det mere om design 
og branding. Tænk igen på B&O. På den ene side skal radio 
og tvapparater fra B&O være anderledes end de andre mær
kevarer, ligesom de skal være indbyrdes forskellige og ændre 
sig fra år til år. Man bliver jo hurtigt træt af det samme. Men 
på den anden side skal de forskellige designs også være ens. 
Man skal kunne se, at TVapparatet eller lydanlægget kom
mer fra B&O og ikke fra Sony eller Philips.

Refleksiv dannelse
Som vi så i den anden – dvs. den første – af de to små for
tællinger ovenfor, stilles der også helt nye krav til menne
skers dannelse i dag, end der blev gjort for 4050 år siden. 
Dengang var dannelse normativ: Man var indlejret i en kultu
rel selvfølgelighed, og det vigtigste krav var at man kendte 
og accepterede denne selvfølgelighed, så man kunne være 
en del af den. I dag skal man kunne sætte sig uden for den 
sociale og kulturelle kontekst, som man indgår i. Man skal 
kunne sætte sig i en abstrakt andens sted og derudfra iagt
tage sig selv igennem denne andens briller3. 

Op igennem 1900tallet er det med andre ord blevet stadig 
mere tydeligt, at der ikke findes en ubestridelig dannelseska
non, på hvilken opdragelsen, uddannelsen og samfundet kan 
støtte sin autoritet. 

At dannelsen ikke længere er kanonisk, er i og for sig ikke 
så sært. Retssystemet baserer sig ikke på naturretslige fore
stillinger. Intimforholdene er ikke grundlagt på fremmedbe
stemthed. Tværtimod er vi jo imod det, vi kalder ”tvangsæg
teskaber”, hvad enten tvangen skyldes forældrene eller natu  
ren. Vi vil selv bestemme, om vi vil giftes eller bo sammen 
med en af en anden kultur eller af samme køn. Politiske pro
grammer tilpasses skiftende omstændigheder og har kun en 
tynd forbindelse til tidligere så grundfæstede ideologier og 
klasseforskelle. Det monetære system hviler ikke længere på 
guldbeholdninger, men på systemer af beslutninger. 

Det er noget tilsvarende, der sker med dannelsen. Dannel
sesbegrebet forsvinder ikke, men det skifter semantik. I første 
omgang kan konsekvensen meget vel være et stigende ube
hag ved at dannelsesbegrebet forandrer sig. Det forklarer, at 
nogle er så optaget af stivede servietter, langtidsstegning og 
engelsk havebrug, mens andre har travlt med – netop nu – at 
udmejsle nationale kanoner. Men jeg er overbevist om, at det  
te højst kan udsætte, at et nyt, refleksivt dannelsesbegreb 
vokser frem. 

Men er konsekvensen ikke en uendelig mangel på stand
punkter og orienteringsevne? Er konsekvensen ikke en slags 
kulturelt stress, fordi man aldrig ved, hvem man er, eller hvor 
man hører hjemme?

Svaret er, at hvad angår dannelse, er løsningen ikke et en
teneller, men et bådeog. Vi skal ikke erstatte tidligere ti
ders normativ indlejring med ligegyldighed og standpunkts
løshed. Den kommunikation, som sker mellem mennesker, 
der ikke kan eller vil sætte sig i den andens sted, har som sit 
principielle resultat krig, dvs. den forskel, der ikke kan bygges 
bro over. Den kommunikation er uacceptabel. Men den kom
munikation, som sker mellem mennesker, der ikke kan eller 

Skrivning, Lumby Skole, ca. 1960.



98 • Skoleledelse • oktober 2007

Skolelederkrøniken 1907–2007

Sk
o

l
e

l
e

d
erforening

er
n

e
S

 

årS  jubilæ
u

m100

vil markere deres egenposition, bliver en utydelig kommuni
kation, ja en ikkekommunikation. Den kommunikation duer 
ikke til noget. 

Lige så galt som det er ikke at kunne sætte sig i den an
dens sted, er det ikke at kunne sætte sig i andre steder end 
de andres. Alternativet til disse to lige dårlige muligheder er 
princippet om refleksiv værdsættelse. Her kommer vor tids 
kanonbevægelse ind, ikke som en tilbagevenden til en urok
kelig normativitet, men som et pejlepunkt for moderne men
neskes refleksivitet. Værdsættelse betyder, at der er værdier, 
som man sætter som sine. Refleksivitet er evne og vilje til 
hele tiden at teste forskellen mellem ”os” og ”dem”: Er den 
forskel så selvfølgelig, som man umiddelbart synes? I den 
forstand er værdsættelse vor tids moralske imperativ: Et im
perativ der ved, at det kunne være anderledes. Moderne 
dannelse er at kunne reflektere over og overskride sin egen 
dannelse og samtidig være intolerant over for dem, der ikke 
tillader en sådan tolerance.

Det er det krav, der bliver stillet til Maren fra Røde Kro. 
Hun skal fortsat være sig selv, dvs. nogen. Men hun skal 
samtidig også kunne sætte sig i den fremmedes position. 
Det er det krav, vi i ekstrem grad stiller til børn og unge i 
klasser med mange kulturer. Det er det dannelsesideal, som 
lærerne i en moderne folkeskole skal understøtte og stimu
lere.

Den moderne, inkluderende skole
Som det er fremgået, stilles der ganske andre krav til skolen 
i begyndelsen af 2000tallet, end der gjorde til skolen i be
gyndelsen af 1900tallet. Jo, der er det tilfælles mellem de to 
tidsaldres skole, at de begge er inkluderende. Men de er det 
på vidt forskellige måder.

Dengang baserede inklusion sig på enshed, for selv om 
landbrugssamfundet blev udfordret af en fremvoksende indu
strikultur, var begge dele præget af idealet om, at menne
sker var ens. De var kulturelt set ens i landbrugssamfundet, 
hvor idealet var en naturlig, kulturel integration, og de var so
cialt set ens i industrisamfundet, hvor idealet var en masse
identitet af ensartede standardboliger og ensartede stan
dardmedarbejdere, der var blevet uddannet i en stan dar 
diseret folkeskole.

Inklusion er stadigvæk vigtig. Men i vor tids videnssam
fund er det tydeligt, at inklusion ikke forudsætter enshed. 
Nej, inklusion kan lige så vel være resultatet af forskellighed: 
Vi har brug for hinanden, fordi vi er forskellige. Den enkelte 
kan yde noget til fællesskabet, fordi hun eller han er anderle
des end de andre. Dette opfatter jeg som et grundprincip for 
den moderne inkluderende skole.

Baggrunden er, at samfundet i stigende grad udvikler sig 
til et differentieret samfund. Derfor er det ikke skolens op
gave at reproducere et ensartet og kulturelt homogent sam
fund, men et differentieret samfund. Dannelsesidealet er, 
som jeg skrev ovenfor, at kunne håndtere forskellighed gen
nem værdsættende refleksion. I et sådant samfund er det  

en grundkompetence at kunne sætte sig i den andens sted. 
Man kan ikke begå sig, hvis man insisterer på at blive ved 
sig selv. Man må også kunne iagttage verden på andre præ
misser end sine egne. Ja, man skal til og med kunne sætte 
sig i den tredje position, hvorfra man kan iagttage forskellen 
mellem sin egen og den andens optik og indrette sig selv 
derefter. Målet er ikke, skal det understreges, at indrette sig 
på eller efter den anden, men at kunne håndtere forskelle.

Hertil kommer, at kravene til stimulering af kundskaber og 
færdigheder også har forandret sig. Det er ikke længere nok 
at eleverne tilegner sig paratviden. De skal også være kom
petente og kreative, hvis de skal kunne klare sig på et mo
derne arbejdsmarked. Også her ligger en integrationsudfor
dring, for mens den velstimulerede firefemtedel af klassen 
godt kan leve op til disse krav, kan det være vanskeligt for de 
sidste 20 procent at gøre.

Ledelsesprofessionalisme
Alt dette stiller meget store krav til lærerne. Det er ganske 
enkelt sværere og mere krævende at være lærer i dag, både 
fagligt, metodisk og teoretisk, end det var for halvtreds eller 
hundrede år siden. Dette stiller blandt andet nye krav til læ
reruddannelsen, som ikke længere kan være en professions
uddannelse. Den må være såvel en faglig – dvs. fagfaglig – 
som en metodisk, dvs. didaktisk, og en teoretisk, dvs. pæ  
dagogisk, uddannelse. Det er imidlertid ikke emnet for nær
værende artikel.

Her skal der fokuseres på kravene til skoleledelse, for også 
de har ændret sig. Som allerede nævnt udsondrede den sær
lige funktion på skolen, som handler om ledelse, sig i begyn
delsen af 1900tallet. Den blev til en profession, dvs. en kol
lektiv, tavs viden om denne særlige funktions karakteristika, 
og som sådan var det nærliggende at finde sammen i et fæl
lesskab: En skolelederforening.

Men i dag er skoleledelse ikke blot en særlig funktion. Det 
er en funktion, som kræver store faglige, metodiske og teo
retiske kundskaber og færdigheder. Man skal som skoleleder 
besidde en stor faglig viden om det, man kunne kalde skole
ledelsens faglige og administrative teknikaliteter. Man skal 
besidde omfattende metodiske kompetencer, både i forhold 
til skolens omverden og til skolens egne medarbejdere. Og 
man skal være i stand til at træde et skridt uden for sin egen 
praksis og sine egne metoder: Man skal kunne lægge teore
tisk distance til sig selv for at kunne vurdere, om det, man 
plejede at gøre i går eller sidste år, også er hensigtsmæssigt 
i morgen eller næste år.

Der er sket den udvikling igennem skoleledelsens hundred
årige historie, at den har ændret sig fra at være en identifi
cerbar profession til at være blevet professionaliseret. Den 
er, som jeg allerede nævnte ovenfor, blevet en ”isme”, dvs. 
en ting med særlige, ekspliciterbare egenskaber. 

For hundrede år siden fandtes der ikke bøger om skole
ledelse, for hvad skulle man bruge dem til? I dag findes der 
uendelige mængder af generel ledelseslitteratur og et vok
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FORANDRING GENNEM 
STYRING OG MARKEDS-
TÆNKNING 

Per Vagn Freytag og 
Majbritt Rostgaard 
Evald
Hvordan fungerer de 
moderne management-
koncepter, som fx lean og 
benchmarking, egentlig 
i en offentlig kontekst? 
Hvordan påvirker de 
sam arbejdet mellem 
ledelse og ansatte? 
Og hvilken indfl ydelse 
har redskaberne på 
ressource  anvendelse og 
målsætninger? Opfattes 
værktøjerne på samme 
måde blandt lederne som 
i det daglige arbejde hos 
frontpersonalet?
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tere et skarpt billede af 
managementkoncepternes 
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Christian Bason
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ikke optimale vilkår for at 
komme ud over rampen. 
Erfaring, indsigt og 
idérigdom kommer ganske 
enkelt ikke tilstrækkeligt 
i spil. 
Velfærdsinnovation hand-
ler om, hvordan danske 
offentlige institutioner 
kan opnå bedre service og 
klare resultater, hvis de 
sætter fokus på at nytæn-
ke deres strategier, langt 
mere radikalt udvikler 
deres organisationer, 
ledere og medarbejdere og 
inddrager deres brugere 
mere systematisk.
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DEN SUNDE ARBEJDS-
PLADS 
– I DET OFFENTLIGE

Gitte Daugaard
Den sunde arbejdsplads 
– i det offentlige viser ve-
jen uden om de værste og 
mest almindelige faldgru-
ber i arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø. Ved 
at koble teori og praktiske 
eksempler viser forfat-
teren Gitte Daugaard, 
hvordan indsatsen for at 
skabe og vedligeholde den 
sunde arbejds plads kan 
være både spændende og 
udviklende for både ledere 
og medarbejdere.
Den traditionelle tilgang 
til emnet arbejdsmiljø 
er berygtet for at være 
problemorienteret og 
risikofi kseret. I modsæt-
ning til dette står ledelses- 
og organisationsteorier, 
der er entydigt ressource-, 
proces- og løsningsorien-
teret.  
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EVALUERING SOM 
LEDELSESREDSKAB I 
DET OFFENTLIGE 

Bjørn Nygaard og 
Terkel Skårup
Evaluering er et særdeles 
nyttigt udviklings- og 
ledelsesredskab for den 
leder, der skal holde or-
ganisationen på rette spor, 
gennemføre forandringer 
eller styrke videndeling og 
innovation. 
Bogen fortæller, hvad en 
leder kan bruge evaluer-
ing til, hvilke fordele og 
ulemper der er ved forskel-
lige typer evalueringer, 
hvordan man tilrettelæg-
ger en evaluering, så 
organisationen får mest 
muligt ud af den, og hvad 
man skal være opmærk-
som på før, under og efter 
evalueringen. 

For medlemmer 175 kr.

Normalpris 199 kr.

GOOD TO GREAT I DET 
OFFENTLIGE 

Jim Collins
Tør du se de brutale kend-
sgerninger i øjnene?
Og indse at vejen frem i 
den offentlige sektor ikke 
er at opføre sig mere og 
mere som en virksomhed. 
Succes i det offentlige 
måles ikke i kroner og ører, 
men hvordan måler man 
succes, som ikke gøres 
op i penge? Dette er det 
første af fem spørgsmål, 
som Jim Collins forsøger 
at besvare i Good to great 
i det offentlige. Bogen er 
et tillæg til hans bestseller 
Good to great – hvorfor 
nogle virksomheder 
tager springet fra god til 
fantastisk... og andre ikke, 
og den giver et indblik i, 
hvordan man som offentlig 
instans kan yde et unikt 
bidrag og gøre sit arbejde 
fortræffeligt.

For medlemmer 110 kr.

Normalpris 129 kr.
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sende antal publikationer om skoleledelse. Det at en profes
sion bliver professionaliseret betyder, at dens tavse viden om 
sig selv bliver til en eksplicit viden om sig selv. Det betyder, 
at professionens selvbevidsthed ikke bare dannes i netværks
baseret erfaringsudveksling – det som professionen gør – 
men dannes i en systematisk omgang med et videnspensum 
om professionen som profession. Man får en litteratur om 
skoleledelsens faglige, metodiske og teoretiske aspekter. 
Man får en systematisk og selvstændig skolelederuddan
nelse. At få hold på dette og at drage de praktiske konse
kvenser heraf er nok den største, samlede udfordring for en 
skolelederforening, der træder ind i sit andet århundrede.

Lad mig til sidst i denne artikel se lidt nærmere på, hvad 
denne ”professionalitet”, hvor professionens tavse viden om 
sig selv er blevet til eksplicit og ekspliciteret viden om sig 
selv, består af.

Denne professionalitet kan tegnes som et koordinatsystem 
med to akser: På den ene akse har man en række niveauer 
for ledelsesmæssige kundskaber og færdigheder, nemlig 
henholdsvis de praktiske, de metodiske og de teoretiske 
kundskaber og færdigheder. På den anden akse har man en 
række retninger for anvendelsen af de ledelsesmæssige 
kundskaber og færdigheder: Indad – som personaleledelse. 
Udad – som omverdensledelse. Opad – som visionsledelse. 

Ledelsesniveauer
På den ene akse i det koordinatsystem, der udgør skoleledel
sens professionalitet, har vi som nævnt en række niveauer, 
nemlig skoleledelsens praktiske, de metodiske og de teoreti
ske kundskaber og færdigheder. For alle niveauerne gælder 
det, at de omhandler det, en leder er og gør: Beslutningsta
ger. For ledelse er beslutningsledelse, det er at træffe og be
kræfte kollektive beslutninger på vegne af organisationen el
ler med organisationens autoritet4.

På det første niveau fungerer skolelederen som direkte, 
praktisk beslutningstager. Der skal i dagens og ugens løb ta
ges stilling til masser af små og store spørgsmål: Hvem ta
ger undervisningen for en sygemeldt lærer? Hvornår starter 
fællesarrangementet for 7. klasserne? Hvad skal vi svare på 
en kritisk forældrehenvendelse? Har vi råd til at reparere ska
derne fra sidste uges regnvejr, og hvilken kasse skal pengene 
tages fra? Gennem sine beslutninger besvarer skolelederen 
hvem, hvad og hvornårspørgsmål.

På det andet niveau fungerer skolelederen som beslut
ningstager på det metodiske niveau. Mange beslutninger  
skal skolelederen ikke selv træffe. Men hun (eller han – men 
et stigende antal skoleledere er kvinder) skal anvise eller dis
kutere metoder til, at skolens enkelte medarbejdere eller med 
arbejderteams kan træffe fornuftige og hensigtsmæssige be
slutninger. Her er skoleledelse lig med teamledelse: Skole  
 lederen laver andenordens ledelse, dvs. faciliterer det enkelte 
teams eget beslutningsarbejde. Gennem sine beslutninger 
besvarer skolelederen hvordanspørgsmål.

På det tredje niveau fungerer skolelederen som beslut
ningstager på det teoretiske niveau. Her arbejder hun med 
beslutningspræmisser. Hvad er præmisserne for, dvs. de 
grundlæggende forudsætninger, for at træffe konkrete be
slutninger? Her skifter man niveau i forhold til sin egen le
delse, i forhold til skolens ledelsesteam og i forhold til de 
mange andre beslutningsteams og grupper, der findes på 
skolen. Man diskuterer ikke bare metoder, dvs. spørgsmål 
om, hvordan vi skal nå frem til den ene eller anden beslut
ning. Man diskuterer, hvad det er for præmisser eller grund
læggende værdier, de pågældende metoder baserer sig på. 
Hvorfor vælger vi det ene og ikke det andet sæt af metoder? 
Gennem sine beslutninger på dette niveau besvarer skole
lederen hvorforspørgsmål.

Endelig kan man – måske – tilføje et fjerde niveau. Her ta
ler vi ikke om skolelederen som individuel beslutningstager, 
men om skolen som ”beslutningsmaskine”. En skole udgør, 
som en hvilken som helst organisation, et beslutningssy
stem, blandt andet i kraft af de tusindvis af beslutninger, 
som allerede er truffet. Måske er den vigtigste og vanskelig
ste opgave som leder, dvs. som beslutningstager, at op
bygge, modificere og vedligeholde skolen som beslutnings
maskine. Man arbejder så at sige på at overflødiggøre sig 
selv, vel vidende at ”risikoen” for, at det sker, ikke er stor.

Den voksende mængde ledelseslitteratur adresserer også 
disse forskellige niveauer. Praksisniveauet svarer til det, der 
tidligere var ledelsens ”tavse kompetencer”, dvs. måden man 
plejede at bedrive ledelse på eller ”intuitiv” ledelse. Metode
niveauet svarer til ledelseslitteraturens utallige metodean
visninger. Man kan med god ret sige, at ledelseslitteraturen 
er metodefikseret. Men det er vigtigt at tilføje, at hvis meto
deniveauet peger nedad mod praksisniveauet er ”metoder” 
lig med generaliseret praksis. Hvis metodeniveauet derimod 
peger opad mod teoriniveauet, bliver det reflekteret metode. 
Endelig svarer teoriniveauet naturligvis til ledelses litteratu
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rens knap så mange teoritilbud. 
Det er vigtigt her at understrege, at ledelsesteori ikke er 

ensbetydende med ledelsesakademisering. God ledelses
teori muliggør bevidst, dvs. refleksiv metodeanvendelse. 
Man ved og er sig bevidst om, hvilke værdier der er i spil, når 
man griber til den ene eller anden metode. Tilsvarende ved 
man, og er man bevidst om, at al ledelsespraksis i realiteten 
hviler på metodiske principper og teoretiske værdier.

Ledelsesretninger
Som jeg startede med at sige, er ledelse nødvendig, når der 
skal skabes grænser, og når disse grænser kan skabes ved 
hjælp af beslutninger. Hvem tilhører skolen, og hvem gør 
ikke? Hvad kan man forvente af skolen, dvs. hvilke ydelser 
skal skolen som skole bidrage med? Hvor bevæger skolen 
sig hen, når den nu ikke udvikler sig automatisk, men skal 
føres i en bestemt retning? Disse spørgsmål afgøres på for
skellige beslutningsniveauer, men de sker også hele tiden i 
forskellige retninger, nemlig indad som personaleledelse, 
udad som omverdensledelse og ”opad” som visionsledelse. 
Disse tre retninger udgør den anden dimension i det ledel
sesmæssige koordinatsystem.

Ledelse indadtil handler om personaleledelse. En moder 
ne skole er en meget kompleks organisation med masser af 
funktioner, opgaver og specialiserede personalegrupper. For 
at få denne organisation til at fungere skal der reduceres 
kompleksitet, og det er præcist hvad skolelederen gør igen
nem personaleledelse. Han eller hun afgør, hvad resten af 
skolens medarbejdere skal gøre, så indsatsen bliver koordi
neret og målrettet i forhold til skolens generelle principper  
og opgaver.

En del af denne personaleledelse sker direkte, dvs. som 
anvisninger på, hvad den enkelte medarbejder skal gøre i 
konkrete situationer. Andre dele sker generaliseret, nemlig i 
form af MUS, personalemøder og temaarrangementer osv. 
Her anviser man ikke enkelthandlinger, men man fastlægger 
principper for enkelthandlinger. Endelig sker en del af perso
naleledelsen – størstedelen, må man formode – indirekte, 
nemlig i form af arbejdsskemaer, for eksempel undervis
ningsplaner.

Ledelse udadtil handler om omverdensledelse. En mo
derne skoleleder forholder sig til i hvert fald tre forskellige 
generelle aktører i omverdenen: Den kommune på hvis 
vegne skolen fungerer. De brugere som skolen betjener, dvs. 
børnene og deres forældre. Og den offentlighed som skolen 
fungerer i, for eksempel de lokale medier og det ”ry” og om
dømme den enkelte skole har i lokalsamfundet.

I forhold til alle disse omverdener repræsenterer skolelede
ren det, man kunne kalde den generaliserede enkeltskole. 
Man repræsenterer skolens interesser i forhold til kommu
nen, men skal til gengæld eksekvere de politiske og admini
strative beslutninger, som er truffet i og af kommunen, på 
den enkelte skole. 

Man varetager et stigende antal nationale politiskadmini

strative beslutninger, der omfatter alt fra lovgivning over cir
kulærer og bekendtgørelser til faglige trin og slutmål og na
tionale test og evalueringer. Man taler på skolens vegne i 
forhold til elever og forældre, men har også ansvar for at for
ældrenes forventninger opfyldes af skolens konkrete under
visningsydelser og generelle ”performance”. Man oversætter 
så at sige skolens handlinger til forældrene, ligesom man 
over og omsætter forældrenes forventninger til skolens in
dre praksis. Endelig repræsenterer og brander man skolen i 
forhold til medierne og den offentlige mening om skolen. I 
alle disse tilfælde praktiserer man omverdensledelse.

Hverken personale eller omverdensledelse kan imidlertid 
lade sig gøre med succes, hvis ikke skolelederen udøver visi
onsledelse, dvs. ledelse ”opadtil”. Den enkelte skole må have 
en identitet, ”noget” som både medarbejdere og omverden 
kan forholde sig til. Denne identitet sammenfattes ofte i det, 
som i moderne managementlitteratur omtales som ”mission 
og vision”. Med mindre mission og vision blot er noget, der 
trækkes frem ved festlige lejligheder, skal begge dele imid
lertid udspringe organisk af den daglige personaleledelse og 
kunne genkendes i den daglige omverdensledelse. Foræl
drene bør ikke skulle gå på skolens hjemmeside for at finde 
ud af, hvad der er dens grundlæggende værdier. Det skal 
kunne aflæses af den løbende forældrekommunikation og  
af deres daglige erfaringer med skolen.

Nogle vil måske hævde, at alt dette altid har indgået i  
skolelederens opgaveportefølje. De fleste vil dog sandsyn
ligvis tilføje, at opgaverne er blevet flere, større og mere 
komplekse.

Den afgørende pointe er imidlertid, at alle disse opgaver er 
blevet sprogliggjort. Det er blevet noget, man taler om, som 
man har metoder og teorier for, og som man kan læse om i 
bøger og artikler. Skoleledelse har udviklet sig fra at være en 
profession til at være blevet professionaliseret.

Moderne skoleledelse er professionaliseret 
Hovedpointen i denne artikel er, at skoleledelse har udviklet 
sig fra at være en profession til at være blevet professiona
liseret. Tidligere tiders tavse viden om ledelse er blevet til 
eksplicit faglig, metodisk og teoretisk viden, der kan organi
seres i forskellige refleksionsniveauer, og som kan praktiseres 
i forskellige relationer. Tidligere tiders praksisbaseret erfa
ringsudveksling er blevet til en langt mere systematisk, dvs. 
metode og teoribaseret, kollektiv refleksion over skole
ledelse.

Skoleledelse i dag, hundrede år efter dannelsen af den før
ste skolelederforening, er ikke bare en profession. Det er en 
professionalisme.

Det skaber imidlertid nogle opgaver for vor tids skoleledere 
og skolelederorganisering. To af dem vil jeg gerne afslutnings  
vist anføre:

Den ene store, aktuelle udfordring er at give skoleledelses
professionalismen et formaliseret produktions og reproduk
tionssystem, nemlig en nationalt anerkendt og certificeret 
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skolelederuddannelse. Man kan diskutere, om en sådan ud
dannelse skal være en generel uddannelse i offentlig ledelse, 
jf. de allerede eksisterende public management uddannelser. 
Min opfattelse er, at den ganske vist skal indeholde en lang 
række generelle metodiske og teoretiske elementer, men at 
den også skal være fagspecifik. Det skal ikke bare være en 
uddannelse i offentlig ledelse. Det skal være en uddannelse i 
offentlig skoleledelse. 

Den anden store, aktuelle udfordring er at få skoleledel
sesprofessionalismen anerkendt. Det kan ske i forhold til den 
offentlige mening om skoleledelse og bør indgå i en bred 
kampagne for at styrke folkeskolens image. Men det kan og 
bør også ske i forhold til den stærkeste symbolske anerken
delsesform, vi kender, nemlig: Løn. At virkeliggøre skole
ledelse som professionalisme indebærer, at lønnen for skole
ledelse er den samme som lønnen for lederjobs for organisa  
tioner og virksomheder af tilsvarende størrelse og med et til
svarende ledelsesansvar. ■

Noter
1.   Det er ironisk, at ”magen til” bogstaveligt betyder ”gift med”. 

Herfra er ordets indhold gledet til at betyde ”ens med”. Forud
sætningen har været, at man passer til den, man ligner.

2.    De næste afsnit er baseret på Birthe og Lars Qvortrup:  
Undervisningens mirakel. Dafolo, Frederikshavn 2006.

3.     De følgende par afsnit er baseret på Lars Qvortrup: Det  
vidende samfund. Unge Pædagoger, København 2004.

4.    De næste par afsnit bygger på Birthe og Lars Qvortrup:  
Ledelsens mirakel. Dafolo, Frederikshavn 2006.

Litteratur
Lars Qvortrup: Det vidende samfund. Unge Pædagoger,  
København 2004.
Birthe og Lars Qvortrup: Undervisningens mirakel. Om læring i 
et vidensperspektiv. Dafolo, Frederikshavn 2006.
Birthe og Lars Qvortrup: Ledelsens mirakel. Om skoleledelse i et 
vidensperspektiv. Dafolo, Frederikshavn 2006.
Birthe og Lars Qvortrup: Skolens mirakel. Om uddannelse i et  
vidensperspektiv. Dafolo, Frederikshavn 2006.
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I kapitlet om skolelederforeningens første 75 år er nævnt den 
tidligere litteratur om skoleledelse. Efter slutningen af 1980 
er antallet af bøger steget stærkt. 

Nedenstående kronologiske liste, der ikke omfatter for
eningens temahæfter eller lov og cirkulæresamlinger, er 
ikke udtømmende. Se også kapitlet om folkeskolen i de sid
ste 25 år samt Lars Qvortrups artikel om skoleledelse. 

Poul Svendsen: Skoleledelse nu og i fremtidens skole, Kroghs Forlag, 
1987. Mange bestyrelsesmedlemmer har skrevet i denne bog, bl.a. H. E. 
FrankHansen, Finn Nygreen, Henrik Freil, Jens Kjær og Birgit Darr.
  
Kommunal struktur og ledelse Krohs Forlagt 1987.
Der er mange forfattere i denne bog (21 stk.), bl.a. Thorkild Simonsen, 
Martin Rømer, Marianne Jelved, Klaus Riskær Pedersen og Birgit Darr. 

Erling Elbøll, Hans David Nielsen, Birgit Thomsen & Vagn Skovbølling 
Hansen (red): Fra Overlærerforening til Skolelederkreds 1939 – 1989.  
Skolelederkredsen, Odense 1989. Korte kapitler af Odense skoleleder
kreds´ historie gennem 50 år.

Steen Høyrup & Chresten Kruchow: 90´ernes skoleledelse. Forventninger 
til folkeskolens ledere, Kommuneinformation, 1990. Samme: Udvikling  
og kvalitet i skoleledelse, Undervisningsministeriet 1990.

Karen Margrethe Andersen, HansJørgen Færk, Ole Kjeldsen & Peter  
Ussing Olsen: Skolens Kurs. En vejledning for skoleledere og skolebesty
relser, Dafolo Forlag, 1993. De 3 sidstnævnte forfattere har været medlem 
af Danmarks Skolelederforenings bestyrelse.

Peter Ussing Olsen: Skoleledere i Aalborg, Aalborg Kommune, 1993.
Indeholder fortrinsvis biografier, men også lidt generelt om skoleledernes 
historie.

Ole Harrit: At lede pædagogisk, DLH & DLF, 1996 

Karen Leth Nielsen & Anker Mikkelsen: Skoleledelse på dialogens grund, 
Dafolo Forlag, 1996. Samme: Teamledelse i folkeskolen, Dafolo Forlag, 
1998

Hakon Hansen: Folkeskolens organisation og kommandoveje, Dafolo  
Forlag, 1997. 

Ole Harrit & Lejf Moos: Skoleevaluering – 4 by projektet, et inspirations
hæfte om  skoleledelse, kvalitetsudvikling og evaluering, CLUE, DLH, 
1997.

Erik Johnsen, Anette Garhøj Poulfelt & Jørgen Ulriksen: Skoleledelse i teori 
og praksis, Dafolo Forlag, 1997. Lejf Moos & John Mac Beath: Uddannelse 
af skoleledere – i et internationalt perspektiv, CLUE, DLH, 1997. Konferen
cerapport: Samme (red): Skoleledelse, Forlaget KLIM, dansk udg. 2000. 

Niels Bertelsen, Jacob Jørgensen & Dorte Massin West: Kompetence 
udvikling for skoleledere – et debatoplæg, Kommunernes Landsforening, 
1998.

Helle Abildgaard Mortensen, Vibeke Falk Hansen & Peter Lindrup: Skole
ledelse i praksis. Vilkår og erfaringer, Kommunernes Landsforening, 1998.

Anette Jensen: Ledelse og læring – døren til forandring åbnes indefra, 
Kroghs Forlag, 1998

Ulla Andersen & Flemming Andersen: Lederens udviklingsværktøj,  
Kroghs Forlag, 1998.

Peter Andersen & Ulrik Toft (red.) Skoleledelse – år 2000, Dafolo Forlag, 
2000. 

Kurt Klaudi Klausen,: Skulle det være noget særligt? Børsens Forlag, 
2001.

Helle Mølsted Ibsen & Sophie Ellgaard: Videnledelse i skolen,  
Dafolo Forlag, 2002. 

Lejf Moos, Mads Hermansen & John Krejsler (red.): Professionalisering  
og ledelse, Dafolo Forlag, 2002. 

Carsten Bendixen: Evaluering og læring, Kroghs Forlag, 2002. Mads Ole 
Dall & Annemette Digmann (red.): Offentlig ledelse i udvikling, Børsens 
Forlag, 2003.

MaiBrit Herløv Petersen & Mats Hermann: Ledelse af skoler og pædago
giske institutioner, KLIM, 2003.

Peter DahlerLarsen, m.fl.: Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk  
Universitetsforlag, 2003

Annemette Digmann: Ledelse med vilje, Børsens Forlag, 2004.

Lejf Moos: Pædagogisk ledelse, Børsens Forlag, 2004.

Anker Mikkelsen, MariAnn Togsverd, Birthe Qvortrup, Henrik Hiis & Niels 
Christophersen: Ledelse i folkeskolen – viden, metoder og redskaber.  
Dafolo Forlag, 2005. 

Carsten Hormstrup, Jesper LoehrPetersen, Allan Winther Jensen, Thomas 
Johansen & Jørgen Gjengedal Madsen: Systemisk ledelse – den refleksive 
praktiker. Dansk Psykologisk Forlag, 2005.

René Glud Jensen: Pædagogisk ledelse i praksis, Kroghs Forlag, 2005. 

Birthe & Lars Qvortrup: Ledelsens mirakel. Om skoleledelse i et videns
perspektiv. DAFOLO Forlag, 2006. Samme: Skolens mirakel, Dafolo  
Forlag, 2006. 

Palle Isbrandt Jansen & Lars Alrø Olesen: Skoleledelse. Organisation, 
magt og forandring, Kroghs Forlag, 2006.

Lotte Hansen, Ole Thorn Madsen, Michael Rasmussen & Signe Holm
Larsen (red.): Skolelederens opslagsbog, 1 – 6, Kroghs Forlag 2006.
1. Ivar Bak: Professionel skoleledelse. 2. Mogens Cranil: Faglig pædago
gisk skoleledelse. 3. Klaus Michael Jensen: Økonomiskadministrativ sko
leledelse. 4. Vibeke Lenskjold: Skolelederen som personaleleder. 5. Mai
britt Bengtson & Michael Rasmussen: Strategisk skoleledelse. 6. Laila 
Jensen: Skolelederens personlige lederskab.

Skoleledelse i folkeskolen, Evalueringsrapport fra Danmarks Evaluerings
institut, 2006.

MaiBritt Herløv Pedersen & Susanne Ploug Sørensen (red.): Ledelse i 
pædagogiske kontekster, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 
2006.

Frode Boye Andersen, Jørgen Glerup, Birgit Ryberg & Per Schaarup:  
Ledelse i refleksive processer, JCVUs Forlag, 2006.

Poula Helth & Ole Fogh Kirkeby: Menneske og leder – bliv den du er,  
Børsens Forlag, 2007.

Lejf Moos, John Kreisler & Klaus Kasper Kofod: Succesfuld skoleledelse 
mellem visioner og selvledelse, Dafolo Forlag, 2007.

Litteratur
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Konsulent-
virksomhed
Økonomi og

Ledelse

Marienhoffskolen har
netop gennemført en
strategisk udviklings-
proces, der har fokuseret
på at formulere en vision
for skolen og fastlægge

en ledelsesstruktur, der kan understøtte
realiseringen af visionen.

Vi søger derfor en leder, der sammen med
skolens øvrige ledelsespersoner kan sikre
gennemførelse af det udviklingsarbejde,
der er sat i gang med visionsprocessen,
således at det bidrager positivt til at
profilere skolen udadtil. Skolen skal blive
en aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Vi forventer bl.a. at vores skoleleder
• arbejder efter visioner, mål og realisti-

ske handlingsplaner
• har fokus på resultater og effekter
• har udstråling og pondus
• bruger dialogen som middel til engage-

ment og udvikling
• er beslutsom, demokratisk og vedhol-

dende
• er åben, ærlig, direkte og loyal.

Skolen har ca. 385 elever i 0.-9. klasse, SFO
med ca. 130 elever og ca. 53 medarbejde-
re.

Praktiske forhold
Du kan læse mere om Marienhoffskolen på
www.marienhoffskolen.dk , hvor du også
kan læse den til stillingen udarbejdede job-
og personprofil samt organisations- og
ledelsesgrundlaget, der samlet angiver
retning for jobbets indhold og forventnin-
ger til kandidaterne. Dette kan tillige ses på
www.syddjurs.dk og www.klk.kl.dk.

Ansættelsen er som tjenestemand eller
overenskomstansat efter nærmere aftale.
Lønnen fastlægges efter principperne for
Ny løn med udgangspunkt i løntrin 48. Den
endelige lønfastsættelse sker efter for-
handling med organisationen.

Yderligere oplysninger fås ved henven-
delse til direktør Søren Valbak, tlf. 3066
2723, bestyrelsesformand Morten Bang
Sørensen, tlf. 8637 0647, kst. skoleleder
Birger Graversen, tlf. 8639 4115 eller Bente
Buhl Rasmussen, KLK, tlf. 4032 6183, der er
konsulent på opgaven.

Ansøgning med angivelse af fortrolig
mailadresse sendes til Syddjurs Kommune,
Hovedgaden 77, 8410 Rønde mærket
”skoleleder” eller elektronisk på mail til
syddjurs@syddjurs.dk, så den er modtaget
senest onsdag den 3. oktober 2007 kl. 9.00.

Har du ledererfaring?
Har du erfaring fra større

forandringsprocesser?
… Marienhoffskolen i Syddjurs Kommune søger en ny skoleleder

Skolens idegrund-
lag:
Marienhoffskolen er
en kulturskabende
institution, hvor
man i et positivt
miljø udvikler sig
menneskeligt, fag-
ligt og socialt.

Skolen ligger i Syd-
djurs Kommune,
som har attraktive
rammer for at bo,
leve og arbejde midt
i en skøn natur og
tæt på storbyen.
Syddjurs Kommune
skal være en spæn-
dende kommune at
gæste og bo i.

GENOPSLAG
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Uddannelse af teamkoordinatorer

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

Info: www.metaconsult.dk
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Omkring det enkelte barn, i klassen, på 
skolen, kommunalt og på landsplan: For-
ældresamarbejdet er helt afgørende for 
at den danske folkeskole kan opnå gode 
resultater. 

De professionelle skolefolk har den faglige kunnen, men 
uden forældrenes opbakning er det ikke let at sikre børne-
nes udvikling og læring. I forældreorganisationen Skole og 
Samfund arbejder vi på alle planer for at fremme en skole 
hvor vores børn trives og lærer. Vi bakker op om skolen 
og forventer at skolelederne bruger os konstruktivt som 
sparringspartnere. 

Forældresamarbejdet:

Nøglen til den gode skoleudvikling
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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!
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