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November, november, november – den mørke, lange må-
ned, hvor man gør sig klar til at overvintre. Men ikke nu, i 
hvert fald ikke endnu, for der er meget, der kræver opmærk-
somhed og opfølgning. På skolen, for os som skoleledere  
og for vores nye skolelederforening!

Vi fik ellers samlet os et forråd til tiden, der kommer, på 
det veloverståede årsmøde i Odense. De 1600 skoleledere, 
der var til stede, kan i dette blad genopleve nogle af begiven-
hederne, og I andre kan få et indtryk af, hvordan det var. Det 
er kun få foreninger, der kan prale af at kunne afholde et så 
flot arrangement og tromme så mange sammen. Årsmødet 
var en manifestation af, at skolelederne står skulder ved skul-
der – og på skuldrene af vores forgængere gennem 100 år.

Styregruppen er forandret, idet Claus Hjortdal og Per 
Ungfelt er indtrådt og sammen med Anders Balle og Jens 
Færk står i spidsen for SFR i overgangsperioden frem til 
dannelsen af Skolelederne den 29. november med officiel 
virkning fra nytår. Også her kunne man fristes til at tro, at  
tiden, vi skal igennem fra det gamle og til det nye, er for-
holdsvis stille. Men nej.

Et folketingsvalg er udskrevet. Og selv om folkeskolen for 
en gangs skyld ikke er hovedtema med hensyn til præstatio-
ner, faglighed mv., er finansieringen af det offentlige system 
til diskussion. Spørgsmålet er bl.a., hvordan kan vi få tilført 
flere midler til skolerne, der skal have bedre rammer? Og 
hvor mange mia. kr. er der nu lige afsat i kvalitetsreformen 
til det, ja bliver den overhovedet til noget? Den diskussion 
deltager vi i – læs også det seneste nyhedsbrev, hvor vi har 
bedt alle opstillede partier ridse deres skolepolitik op.

Overenskomstforhandlingerne er et andet anliggende. De 
er gået ind i en interessant fase, da KL denne gang ikke kun 

vil vaske tavlen ren, men smide den ud. Billedligt talt skal  
vi ha’ whiteboards, hvor alt med netopkobling let kan blive 
blæst op og hurtigt fjernet igen. Et tryk på knappen er nok – 
og er noget, der giver engagerede lærere, ledere og ikke 
mindst arbejdsgivere øget frihed. Men også stiller nye krav, 
fx om begrænsning, for der er ikke plads til alt på én gang?

KL har konkret lagt op til, at tjenestemandsansættelser af 
skoleledere skal ophøre, at normeringsbestemmelser skal 
væk, og at det skal være muligt at ansætte skoleledere med 
andre uddannelsesmæssige baggrunde end læreruddannel-
sen. Så det er ikke alene ind med den interaktive lyspen og 
ud med kridtet. Det er ind med større råderum, men ud 
med trygheden. Altså alvorlige ændringsforslag, vi ikke kan 
sove os fra, men pt. tager stilling til sammen med lederkol-
legaerne i LC-Lederforum. Læs artiklen s. 12 ff. 

Velerhvervede rettigheder og praksis på vores område for-
andres. En Højesteretsdom, der også er omtalt i dette blad, 
har betydet, at grænserne for, hvad vi skal tåle som tjene-
stemænd, er rykket den forkerte vej. I kommunerne ned-
lægges lederstillinger, ja det kan endda være lederne af de 
nye skoledistrikter, der skal føre kniven, og derfor er det 
godt – som vi har set eksempler på – at skolelederne lokalt 
går sammen og holder fast i, at det ikke er ledelsestid og  
ledelsesrum, der skal skæres væk, når nu det i omstrukture-
ringerne netop er ledelse og ledere, der er brug for.

Vi skal styrke – og ikke svække – ledelsen af folkeskolen. 
Alt det nævnte og mere til kræver derfor et vågent øje, og 
en stærk fagforening, der ikke går i hi med forældet tanke-
gods, men hele tiden udnytter de muligheder, der måtte  
opstå og får vendt ulemper på nogle områder til fordele på 
andre. Det skal november også bruges til! .

De vågne timer 

LEDER

Af styregruppen i SFR
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Nok er 

Den 11. september sagde Peter Mønster sit skolelederjob op. 
Ti år efter han kom med masser af energi og pædagogiske 
ideer til Østermarkskolen i Års i Nordjylland.

Energien har han dog stadig, og mange pædagogiske ideer 
er ført ud i livet. Skolen kører på skinner. Der er styr på ind-
satsområder, og sidste skoleårs projekter er evalueret. Sam-
arbejdet med forvaltning, øvrig ledelse, forældre og lærere 
fungerer, og der er en god stemning på skolen. Der er mange 
gode grunde til at fortsætte. Men jobbet som skoleleder har 
fjernet sig fra det væsentlige; nemlig at føre pædagogiske vi-
sioner ud i livet, mener Peter Mønster.

”I de sidste halvandet år, har jeg oplevet, at opgaverne i 
skolen har skiftet karakter. Vi bliver bombarderet med projek-
ter sat i værk primært fra Undervisningsministeriet. Men 
også andre ministerier profilerer sig i forhold til skolen. De 
skal have tal til statistik, og der skal udfærdiges politikker om 
alt. Der skal udarbejdes sygdomspolitik, sundhedspolitik, al-
koholpolitik, stresspolitik og så videre. Og der er ikke tid til at 
fordybe sig og få opgaverne ført ordentligt ud i livet”.

”Det burde være skolelederens fornemmeste opgave at 
være med i undervisningen og observere. Det er vigtigt for  

at kunne tale med lærerne om undervisning og elever. Men 
sidste skoleår nåede jeg det kun fem gange. Der er simpelt-
hen ikke tid til det”.

Ingen klynk
Peter Mønster klynker ikke. Han siger op for at vise sin mod-
stand mod, hvor skolen og skolelederjobbet er på vej hen.

”Jeg vil gerne melde ud, at vi er pressede. Min opsigelse  
er en politisk modstand mod den løbende strøm af opgaver, 
der kommer ”oppe fra”. Det er et politisk signal om, at nu er 
man ude i en jagt på en personalegruppe, der hedder lærere 
og skole ledere. Vi vil gerne, men har brug for mere tid. Man 
bliver nødt til at give ro til fordybelse, når man har med men-
nesker at gøre”.

Og det er ikke fordi Peter Mønster er modstander af de 
skibe, Undervisningsministeriet sætter i søen.

”Fokus på evaluering er vigtig, og eksempelvis er elevpla-
ner et godt redskab. Men både elevplaner, den nye karakter-
skala og netbaserede prøver tager tid. De er jo blot en del af 
mange, mange tiltag. 

Vi har haft en god folkeskole, men jeg ser, at den bliver 

Skoleleder Peter Mønster er med vild sit arbejde, men orker 
ikke længere at være en del af de mange modsatrettede krav, 
der kommer. Derfor stopper han…

Af Kenneth Jakobsen Bøye • Foto Anne Mette Welling

nok

4 • Skoleledelse • november 2007



Skoleledelse • november 2007 • 5

»smadret efterhånden, hvis udviklingen fortsætter. Og netop 
fordi jeg ikke kan se lyset for enden af tunnelen, men tvært-
imod kan se, at der over en bred kam er ønske om at profi-
lere sig på bekostning af skolen, siger jeg stop nu. Det er jo 
nærmest et politisk felttog mod skolen”.

Peter Mønster oplever, at han ikke har tid til at give med 
og modspil til skolebestyrelsen, forældrene og skoleforvalt-
ningen og de kommunale politikere.

”Skolen skal præge politikerne, men jeg når det ikke. Jeg 
slukker ildebrande nu. Før sørgede jeg for, at der slet ikke  
var brand nogen steder”.

Lærerne bakker op
Østermarkskolen ligner mange andre folkeskoler. Gule mur-
stensvægge og 70`er møbler står og skriger i orange betræk. 
Langhårede piger går stille på gangene og henter hæfter på 
skolens kontor, mens skolesekretærens kopimaskine summer.

En labyrint af gange fører til Peter Mønsters kontor. En  
labyrint han snart finder vejen ud af for sidste gang. Hans 
sidste arbejdsdag er den 31. oktober 2007. 

Lærere og ledelseskolleger reagerede, som enhver skole-

leder drømmer om. De er kede af det, og gruer for, hvilken 
type leder de nu får. 

”Lærere og kolleger respekterer min beslutning. Man skulle 
faktisk gøre øvelsen med at sige op en gang i mellem, for 
man får mange, gode skulderklap. Samtidig har den lokale 
ugeavis skrevet en artikel om mig i ugens portræt. Det er jo 
ligesom at fejre rund fødselsdag og få en tale”.

Peter Mønsters beslutning om at forlade trygheden i et 
fast skolelederjob med pensionsordning og fast månedsløn, 
er hans alene. Dog talte han med sin kone om beslutningen. 
Og han tror, at vi i fremtiden vil se mange, der følger hans 
eksempel.

”Flere skoleledere vil sige op i fremtiden. Mange gør sig 
overvejelserne. Men vi tænker nok, at vi er gode til at være 
skoleledere, men hvad er vi ellers gode til? Den følelse har 
jeg da selv. Jeg har jo et godt og spændende job nu. Hvor 
kan jeg ellers få det?”.

Uvis fremtid
I går var døren ind til viceinspektørens dør lukket, da Peter 
Mønster gik hjem sidst på eftermiddagen. Skolebestyrelsen 

Peter Mønster er en tydelig leder, selv om han oplever, at der er for lidt tid til at være med i undervisningen.
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var ved at sammenstrikke et stillings-
opslag til den nye skoleleder.

Samtidig skal Peter Mønster selv til 
at jagte stillingsopslag.

”Nu venter nye spændende øvelser 
for mig. Hvad skal jeg nu? Jeg har ikke 
et nyt job på hånden, og skal til at 
skrive ansøgninger. Det er nyt. Jeg  
håber jeg får et job inden for HR, per-
sonaleudvikling og rekruttering. Men 
jeg skal jo også have smør på brødet,  
så måske skal jeg have job som taxa-
chauffør, skovarbejder eller lærer, inden 
det lykkes”.

Peter Mønster mener også tiden for 
et nyt job er godt lige nu.

”Jeg er 46 år, og arbejdsmarkedet 
vælter i jobs. Jeg håber og tror, at jeg 
om et år sidder i min bil på vej ud for at 
holde oplæg om udvikling af personale-
kultur og bidrager til, at en virksomhed 
bliver bedre”. . Lærerne har givet Peter Mønster mange skulderklap, efter han har sagt op.

»

Det mener SFR 

Det er særdeles uheldigt, når en dygtig skoleleder vælger at 
stoppe pga. arbejdspres. Men mange skoleledere sidder og har 
siddet med de overvejelser, som Peder Mønster har gjort sig. 
De færreste har taget det modige skridt, som han gjorde – selv 
om det ellers netop er ledere med tanker om skolens udvikling 
i den stil som ham, folkeskolen har brug for. 

Reaktionen skal derfor tages alvorlig, og den bør mane til 
eftertanke hos de ansvarlige for folkeskolens udvikling. Den 
massive topstyring med kontrol og gold afrapportering, som 
har kendetegnet de sidste års initiativer på skoleområdet fø-
rer ikke til udvikling – men derimod til afvikling af skoleledel-
se og dygtige skoleledere. 

Det understreger desværre med stor tydelighed det pro-
blem, som OECD allerede i 2004 konstaterede: Der er et for 
stort pres på skolelederne med hensyn til at kunne løfte de 
mange ledelsesopgaver… og dertil kan lægges hele den  
reformpakke, som regeringen har bebyrdet folkeskolen med 
siden 2004: Kvalitetsrapport, elevplaner, dokumentationer, 
sammenlignelig brugerinformation mv. Der er simpelthen 
brug for mere ledelsestid, når man iværksætter så store krav 
om rapportering og dokumentation.

Som skoleleder oplever vi samtidig et pres fra forældreside 
omkring den enkelte elevs undervisning. Eksempler som sa-
gen om læseindlæring, hvor skolerne med lederen som an-
svarlig bliver retsforfulgt, gør, at man som skoleleder hele ti-
den har fokus på mange andre ting end den pædagogiske 
udvikling, personalepleje, rundgang i klassen og lignende til-
tag, der forhindrer ildebranden.

Antallet af skoleledere, der fravælger jobbet begrundet i 
vilkårene, er stigende. Skolelederjobbet er et fantastisk job, 
men hvis billedet ikke snart vender i retning af anerkendelse 
og respekt for skolelederrollen, vil flere følge Peder Mønsters 
beklagelige eksempel. En evaluering af folketingets reform af 
folkeskolen er derfor påkrævet – og det er nødvendigt, at der 
arbejdes hurtigt.

Claus Hjortdal og 
Jens Færk, SFR
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www.vs-danmark.dk

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

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 ar-
bejdsredskab, 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.

ADSKILTE OG FLEKSIBLE RUM…

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

LÆRERFORBEREDELSE

MØDE

PERSONALERUM
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Kan I ha’ en god weekend...
Det er fredag og klokken er lidt over 

12. Stedet er Borgerservice i Hvorslev 
mellem Bjerringbro og Langå, og hilse-
nen kommer fra en af deltagerne i et 
netop overstået møde for skolelederne 
i Favrskov Kommune.

Modtagerne er de 17, der er mødt op 
til stiftende generalforsamling i skole-
ledernes lokale kommuneforening.

Der kunne have været 34 tilstede, 
men de fleste i forsamlingen er enige 
om, at et fremmøde på 50 pct. er flot  
i betragtning af tidspunktet. Man kan 
ikke affolke kommunens skoler for le-
dere lige op til weekenden.

Lokalet, der indtil 1. januar 2007 rum-
mede Hvorslevs kommunalbestyrelse, 
egner sig heller ikke til flere deltagere. 
Luften bliver hurtig tung og rundt om 
beslutningsbordet er der kun stole til  
en snes deltagere. 

Søg-og-erstat
Det bliver lige til et par bidder af en 

sandwich med ost, skinke og tomat,  
så tager mødeindkalderen ordet.

”Vi må hellere se at få begyndt. Vi 
har kun lokalet til kl. 14.00, og inden da 
skal vi holde stiftende generalforsam-
ling og snakke om arbejdsmiljø, så lad 
os gå i gang”, siger Steen Skaarup. 
Han er viceskoleinspektør på Haldum-
Hinnerup Skolen og tidligere kommu-
neformand i Lederforeningen i Hinne-
rup Kommune. 

Forsamlingen er ret så sammen-
bragt. Kommunen består af fire gamle 
kommuner plus en del af en femte, og 
de tilstedeværende har tidligere været 
jævnt fordelt på Danmarks Skoleleder-
forening og Lederforeningen. Måske  
er det derfor, at det kniber med talely-
sten. En anden forklaring kan være, at 
alle er enige om at få den stiftende ge-
neralforsamling overstået hurtigst mu-
ligt, så man kan komme videre med  
arbejdet i den nye fælles forening.

Først et stykke inde i behandlingen 
af de nye vedtægter, bliver der lidt dis-

kussion. Vedtægterne er tæt på at 
være en tro kopi af de vejledende ved-
tægter, med kommunenavnet sat ind 
ved hjælp af søg-og-erstat. Men i para-
graf 6 står der, at bestyrelsen af sin 
midte skal vælge en person til Skole-
ledernes nye repræsentantskab. En af 
de tilstedeværende vil gerne have op-
klaret, om det er den rigtige måde at 
gøre det på. Kunne man ikke forestille 
sig, at bestyrelsen valgte en udefra til 
opgaven.

Efter en kort snak bliver man enige 
om, at den bedste løsning er at gøre 
bestyrelsen så stor, at den selv kan ud-
pege repræsentanten.

Hvor mange medlemmer kræver det, 
er det næste emne. Efter en kort snak 
når man frem til tallet fem inklusive 
formand og næstformand.

”I må så være klar over, at det kræ-
ver, at nogen vil stille op”, siger Steen 
Skaarup.

Let fødsel  

  i Favrskov

Det formelle grundlag er i orden. Nu gælder det 
om at finde arbejdstøjet frem og udnytte, at alle 
34 skoleledere i én af de nye kommuner er 
samlet i en stærk lokal forening

Af Jan Kaare • Foto Lars Holm
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»

Skal kunne udtale sig
Formanden skal vælges først, og gene-
ralforsamlingens dirigent Ole Krogh, 
Ulstrup skole, foreslår Steen Skaarup.

„Jeg har sagt, at jeg godt kan accep-
tere at blive opstillet til posten, men  
at det måske er bedst med en skolein-
spektør som formand, fordi vedkom-
mende sidder inde med flere informa-
tioner via sin deltagelse i de kommu - 
nale skoleledermøder. Omvendt kan 
det måske være en fordel med en for-
mand, der ikke er helt så tæt på for-
valtningen, når der skal forhandles,  
eller hvis der opstår behov for en lidt 
skarp udtalelse. Men under alle om-
stændigheder, så har jeg kun sagt ja til 
at stille op. Hvis andre skulle have lyst 
til at påtage sig opgaven, trækker jeg 
gerne mit kandidatur tilbage“, siger 
Steen Skaarup.

Det er der ikke. Den nye formand  
bliver valgt med den obligatoriske ap-
plaus.

Nu skal sammenhængskraften sikres. 

Mødets dirigent bliver fore slået som 
næstformand, men han kommer også 
fra Lederforeningen.

”Derfor synes jeg, det er en dårlig 
idé. Jeg vil gerne med i bestyrelsen, 
men ikke som næstformand”, siger Ole 
Krogh. I stedet bliver Arne Rasmussen, 
skole leder på Bavnehøjskolen i Had-
sten, opstillet og valgt.

Ingen taburetkamp
Der er ikke ligefrem kamp om at kom - 
me med i bestyrelsen og helt galt går 
det, da den tredje og sidste menige 
plads skal besættes. Sekunderne bliver 
til et minut, før der kommer et forslag. 
Som den sidste bliver skoleleder Lars 
Mølgaard, Rønbækskolen i Hinnerup, 
opstillet og valgt. 

Tilbage er kun at fastsætte kontin-
gentet samt eventuelt.

”Jeg er ikke helt klar over, hvor sagen 
ligger henne, men et af stridspunkterne 
i de to gamle foreninger var, hvor me-
get man betaler til nogle andre forenin-

ger for diverse ydelser. Der er i alt fald 
penge i systemet til, at der kan ydes 
frikøb til en formand i et vist omfang, 
så der er ingen grund til at opkræve 
flere kontingentkroner”, siger Ole 
Krogh. Og sådan bliver det. 

Ingen har noget under eventuelt.

Samtlige de nye, lokale afdelinger af 
Skolelederne har i september-oktober 
afholdt stiftende generalforsamlinger.  
I alt er 95 afdelinger oprettet. Se valg-
resultater mv. på hjemmesiden.

Der var fyldt op ved bordene, da skolelederne samledes til stiftende generalforsamling i Favrskov Kommune.
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For mig er det vigtigt, at vi har tre stil-
lingskategorier, og at man kan se forenin-
gens virke fra alle tre vinkler. Derfor er jeg 
glad for at være kommet med i bestyrel-
sen. Et af de områder, som jeg synes, det 

er vigtigt at tage fat på, er ledernes arbejdsmiljø. Det vil helt 
sikkert være en af de store opgaver for den nye bestyrelse. 
Ud fra min egen stillingskategori, så vil jeg arbejde for, at der 
kommer en lidt større forskel på den løn , som en afdelings-
leder får og den, som en lærer på slutløn får. Når du har  
ledelseskompetencerne og ledelsestiden, så skal det kunne 
mærkes.

Jeg er helt sikker på, at oprettelsen af den nye kommuneforening er resultat af et fælles ønske blandt alle 
kommunens skoleledere om at blive samlet i en forening igen. Når der ikke er ret meget debat, skyldes det, 
at vi på forhånd er blevet enige om at ville ind i en og samme forening. Det er egentlig fantastisk, at der er 
så stor enighed, at vi kan overstå den stiftende generalforsamling uden debat, men det er klart, at det cen-
trale er, at det kommende samarbejde i bestyrelsen skal bekræfte, at det er tilfældet. 

Den nye lokalforening betyder, at vi får en meget større styrke. Tidligere har kun halvdelen været organi-
seret i den forhandlingsberettigede organisation. Det har gjort det nødvendigt at udvise en vis forsigtighed. Vi kunne ikke med 
sikkerhed sige, at vi havde alle bag os. Det vil vi fremover kunne. Vi er en lille forening, men det er utroligt vigtigt, at en for-
ening matcher arbejdsgiverne. Derfor er kommuneforeninger helt afgørende for Skolelederne. 

Steen Skaarup, viceskoleinspektør 
Haldum-Hinnerup Skolen, formand

Henning Rasmussen, afdelingsleder  
på Søndervangsskolen i Hammel,  
bestyrelsesmedlem

Jeg har været kasserer i den gamle forening 
og bliver det sikkert i den nye. Men det vig-
tigste arbejdsfelt bliver ledelsesvilkår og 
psykisk arbejdsmiljø. Løn er ikke lige me-
get, men det er meget vigtigere at tage fat 

i de vilkår, vi har for at være ledere. Alle de opgaver, der kom-
mer ned fra oven, berøver os vores handlemuligheder. Og det 
er paradoksalt i betragtning af, at man samtidig råber op om, 
at nu skal ledelsen styrkes. Det er ikke fordi vi har onde politi-
kere, men systemet er skruet sådan sammen, at aben bliver 
kørt ned ad hele tiden. Passer vi ikke på, så gør vi det samme 
ude på skolerne i forhold til lærerne. For eksempel i forbindel-
se med partnerskabsaftalen mellem regeringen og KL. Der 
bliver vi ikke hørt. Alligevel forventer man, at vi bakker 100 
pct. op (Favrskov er blandt de 34 kommuner, der indgår i part-
nerskabaftalen med KL og regeringen).

Ole Krogh, skoleleder på Ulstrup Skole, 
bestyrelsesmedlem

Det er vigtigt at den nye forening ta-
ger afsæt i de to gamle foreninger og 
at synspunkterne fra begge foreninger 
er med. Opgaven bliver ikke svær hos 
os. Splittelsen mellem de to forenin-

ger har været principiel og ligget på et landspolitisk 
plan. Lokalt har der hele vejen igennem været rspekt for 
hinanden. Jeg har mine grundholdninger med, men de 
vil indgå som et oplæg til diskussion ikke som en bloke-
ring for sammenholdet i bestyrelsen. En af svaghederne 
før strukturreformen var at nogle kommuner var så 
små, at det var svært at skabe en ordentlig platform for 
arbejdet. Sådan bliver det ikke fremover.

Skoleleder Lars Mølgaard, Rønbæksko-
len i Hinnerup, bestyrelsesmedlem

Som skoleledere sidder vi på en  
meget udsat post. Der er et stort pres 
nedefra og samme økonomiske ram-
mer at administrere. Derfor er den pri-
mære opgave for den nye bestyrelse 

at styrke vores sammenhold. Det gør den ved at arbejde 
for, at vi får ordentlige forhold.  Som bestyrelse kan vi 
være med til at lægge et pres opad og med til at sige, 
at vi vil have ordentlige arbejdsbetingelser. Det har  
været et savn i lang tid at have en fælles forening.

Skoleleder Arne Rasmussen, Bavne-
højskolen i Hadsten, næstformand
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Public
Management

Master of

■		Reformerne er over os: Strukturreform, velfærds-
reform, kvalitetsreform – ingen er uberørte. 
Vi lever i en tid, hvor omstilling og fornyelse er 
grundvilkår for de fleste organisationer, og hvor sam-
arbejde mellem organisationer i forskellige sektorer 
bliver stadig mere vigtigt.
Master of Public Management sætter ledere i stand 
til at gå i spidsen for innovation og forandring med 
udgangspunkt i en specifik strategisk situation.

■			Søg senest den 1. marts 2008.

■		Kontakt mastersekretariatet på Institut for Statskund-
skab, tlf. 6550 3327 eller e-mail: mpm@sam.sdu.dk
Læs mere på www.sdu.dk/mpm

EFTERLYSNING:

Knæk mobbekurven
I forbindelse med, at Bikubenfonden har ydet 425.000 kr. til at støtte skoler, der  
vil udvikle og implementere en antimobbestrategi, efterlyses:
•   50 skoler til antimobbeprojekt  

Målsætning: At give 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i 
skolernes antimobbehandleplan – og reducere de 50 skolers mobningsprocent.

Skolerne får følgende gratis:
•   Konkret kursus i 8 metoder/strategier til forebyggelse af mobning.
•   Til hver skole tilknyttes en antimobbekonsulent.
•   Der oprettes en hotlinie til skolens konsulent til rådgivning og supervision.
•   Hver skole indgår i et netværk kaldet 5-skolernes antimobbenetværk.
•   2 opfølgningsmøder med en konsulent, hvor den udarbejdede antimobbehandle-

plan fremlægges og superviseres.

Skolerne skal yde følgende:
•   Deltage med 1 repræsentant fra skolens ledelse + 2-3 lærere.
•   Afsætte tid til 1 x 8 timers workshopdag pr lærer.
•   Afsætte tid på egen skole til et antimobbeudvalg, der skal udarbejde en anti-

mobbehandleplan og være ansvarlig for implementering.
•   Afsætte tid til 2 opfølgningsmøder med antimobbekonsulenten.
•   Afsætte tid til at deltage i 2 mobbeundersøgelser blandt eleverne 1. gang efter 

1,5 år og anden gang efter 3 år. Styregruppen udsender et centralt udformet 
spørgeskema, som skolen skal optælle, behandle og evaluere.

•   Acceptere at skolens antimobningshandleplan må offentliggøres.
•   Acceptere at resultaterne fra  mobbeundersøgelserne må offentliggøres.
•   Acceptere at udarbejde en evaluering over den samlede proces på egen skole. 

Projektudbytte:
•   Får dokumenteret at mobbekurven kan knækkes.
•   Får indgående kendskab til 50 skoler antimobbearbejde.
•   Får indgående kendskab til, hvilke metoder der virker og hvilke, der ikke virker.

Der afholdes en workshop i Kolding herom (forventelig den 5. marts 2008),  
yderligere oplysninger herom fås ved henvendelse til undertegnede.  
Der afholdes desuden en start-workshop med deltagere fra alle skolerne

For hver 5 skoler udpeges en antimobbekonsulent. Konsulenterne er kompetente 
personer, som vi kender fra DCUM`s prak tikerkorps eller Amok. De 5 skoler udgør 
senere i forløbet et netværk ud fra et geografisk nærhedspricip.

Opfølgning: Alle skoler inddeles i et netværk á 5 skoler. Den tilknyttede anti-
mobbekonsulent samler 5-skole-netværket 2 gange i løbet af perioden. 1. gang  
efter 4 måneder og 2. gang efter 12 måneder. 

1,5 år efter: Alle skoler gennemfører en mobbeundersøgelse ud fra et centralstyret 
spørgeskema. Resultatet offentliggøres og rundsendes til alle skoler.

3 år efter: Ny mobbeundersøgelse gennemføres efter samme princip.

Tilmelding til projekt: ”50 skoler knækker mobningskurven” til undertegnede på 
mail senest den 1. december. Oplys skolenavn, størrelse, by, direkte mailadresse 
samt en kort motiveret begrundelse for at deltage. Tilmeldes mere end 50 skoler 
til projektet trækkes der lod mellem skolerne.

På vegne af projektgruppen og med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Skoleinspektør

Lyshøjskolen i Kolding

Kontakt: jojo@kolding.dk

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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Banen kridtes af
KL kræver store ændringer for lederne ved OK’08, bl.a. vil
man tage det endelige opgør med tjenestemandssystemet!

Af Karsten Hansen • Ill. Datagraf Image

Pligten til at tjenestemandsansætte skoleledere, normerings-
bestemmelser og regler om definering af ledelsestid skal 
fjernes ved de kommende overenskomstforhandlinger, hvis 
det står til KL.

Det fremgår af den kravliste, som KL udvekslede med de 
kommunale arbejdstagerorganisationer – bl.a. KTO og LC 
umiddelbart før efterårsferien. En udveksling, der samtidig 
markerede startskuddet til overenskomstforhandlingerne på 
det offentlige arbejdsmarked.

KL har som overordnet mål ved OK’08 at skabe ”attraktive 
kommunale arbejdspladser for at kunne rekruttere og fast-
holde kvalificerede medarbejdere”. Overenskomster og afta-
ler er, hedder det, ”rammer for, at de kommunale arbejds-
givere kan tilbyde attraktive arbejdspladser”.

Hvad er det så, KL ser som indhold i disse rammer for at-
traktive arbejdspladser, når det specifikt gælder skoleledere?

•   Overordnet vil KL have en ny lederlønmodel, en fælles  
lederoverenskomst og fjernelse af centrale normeringskrav 
og minimumsledelsestid. 

•   Dertil ønsker KL overenskomstbestemte krav om en  
bestemt uddannelse for at udføre bestemte arbejdsopga-
ver – herunder skoleledelse, fjernet. 

•   Aftaleretten for ledere ønskes moderniseret, og endelig 
ønsker man – som nævnt – at fjerne pligten til at tjeneste-
mandsansætte ledere.

Set i lyset af KL’s krav om at afsætte en stadig større del af 
OK-midlerne til lokal løndannelse, er KL’s krav groft sagt en 
øvelse i at minimere centrale bestemmelsers indflydelse på 
skolelederes løn- og ansættelsesvilkår. Samtidig skal kom-

munerne have mere frie tøjler til selv at fastlægge løn-
niveauer, ledelsestid og uddannelseskrav til den enkelte  
skolelederstilling.    

Den pæne udgave…
I den pæne udgave passer kravene – set med KL’s øjne – 
godt med den overordnede målsætning – nemlig at give mu-
lighed for at skabe attraktive arbejdspladser. Der ligger såle-
des i KL’s krav en indbygget lokal fleksibilitet, der sikrer større 
overenstemmelse mellem den enkelte stillings indhold og 
vilkår, men også på nuværende tidspunkt, hvor der blot er 
tale om krav i punktform, mange uafklarede ting. 

Vil det fx – hvis KL kommer igennem med sine krav – i 
fremtiden være muligt at ansætte en bankuddannet medar-
bejder som administrativ leder på LC’s overenskomst? Kunne 
man tilmed forestille sig, at vedkommendes lederopgaver 
ville udgøre 250 timer, og at de resterende timer kunne an-
vendes til undervisning? 

Kunne man også forestille sig, at en kommune ansætter 
en akademiker eller en pædagog som overenskomstansat 
skoleleder? Vil det også være muligt i fremtiden at undlade 
at ansætte en viceskoleleder, selv om der er mere end 14 
fuldtidsansatte lærere på skolen? 

Ved at give kommunerne sådanne langt mere fleksible 
muligheder for at kreere den kommunale skoleledelse – her-
under antal af stillinger og stillingsvilkår, efterkommer man 
sandsynligvis et stort ønske fra kommunerne. Fx har mange 
kommuner i forbindelse med etablering af nye skolestruktu-
rer som fx fælles ledelse og distriktsledelse følt de eksiste-
rende overenskomster og aftaler som modstandere. Ikke 
mindst pligten til at anvise ”passende stillinger” til tjeneste-
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mandsansatte ledere – er en pligt, der både er dyr og – i 
visse tilfælde kan være ”besværlig” for kommunerne. Læs 
dog artiklen s. 14.

Den mindre pæne udgave…
Man kunne også vælge at se hele KL’s udspil som et frontal-
angreb på skoleledernes ”velerhvervede rettigheder” såsom 
tjenestemandsansættelsen af skoleledere, krav om mindst 
1/3 ledelsestid og uddannelseskravet, der ad kringlede om-
veje via arbejdstidsaftalen for ledere i folkeskolen bestem-
mer, at en leder i folkeskolen har ”ret til at undervise”, og 
dermed skal opfylde uddannelseskravet jf. folkeskoleloven. 

Formanden for LC-LederForum, Jens Færk, kender endnu 
ikke KL’s forslag i detaljer, men peger på, at én ting er at 
sidde i KL’s bygning og forholde sig mere eller mindre teore-
tisk til problemet med at fastholde og rekruttere personale til 
den offentlige sektor, en anden ting er virkeligheden ude i 
kommunerne. Her er det i langt højere grad end rekrutte-
rings- og fastholdelseproblemer kolde økonomiske betragt-
ninger, der lægges til grund, når der skal laves aftaler om løn 
og arbejdsvilkår:

”Umiddelbart vil jeg mene, at der inden for de eksisterende 
overenskomster er rige muligheder for fleksibilitet og aftaler, 
der kan understøtte en kommunal indsats fx for at rekruttere 
og fastholde skoleledere. Desværre er det kun få kommuner, 
som sætter seniorpolitik, psykisk arbejdsmiljø, kompetence-
udvikling og ledelsesgrundlag på dagsordenen, hyppigst med 
den begrundelse, at der er lavvande i kommunekassen”.

”Det er også langt fra alle kommuner, der har en gennem-
arbejdet vision og politik for skoleledernes lokale løn. Faktisk 
er éngangstillæg og nidkær overholdelse af udmøntningsga-
rantien mere reglen end undtagelsen. Med det in mente kan 
jeg godt frygte, at KL’s ønske om en yderligere styrkelse af 
det lokale led kan gøre det særdeles svært at leve op til mål-
sætningen – som jeg i øvrigt er helt enig i – nemlig at skabe 
attraktive arbejdspladser, der gør det muligt at rekruttere og 
fastholde bl.a. skoleledere”. 

”Men lad os nu se på det i forhandlingerne. Ledelsesforhol-
det i skolen er i den grad i forandring, og det skal på en eller 
anden led også slå igennem på overenskomsterne”, siger 
Jens Færk.

Færre regler og mere i løn
Mads Lebech, der er formand for KL’s Løn- og Personaleud-
valg, skriver i et debatindlæg på KL’s hjemmeside, at visio-
nen om at skabe attraktive arbejdspladser hænger sammen 
med færre regler og mere fleksibilitet: 

”Der skal være plads til, at man kan udvikle løsninger, der 
afspejler de lokale behov og prioriteringer. Fx skal lønnen 
ikke på sidste decimal være fastlagt fra centralt hold – ledel-
sen og medarbejderne skal lokalt kunne aftale, hvad der skal 
til, for at den enkelte medarbejder kan få lidt ekstra i løn-
ningsposen. Vi har ved overenskomstforhandlingerne stillet 
krav om, at den lokale løndannelse – den andel af lønnen, 
der fordeles på den enkelte arbejdsplads – skal udbygges”, 
siger Mads Lebech. 

KL ønsker altså en yderligere lokal løndannelse kombineret 
med en ny lederlønmodel (som i skrivende stund ikke kendes 
i detaljer), bortfald af detaljerede procedureregler og en for-
enkling af udmøntningsgarantien. Der ønskes også en langt 
større vægtning af resultatløn og en modernisering af aftale-
retten for ledere.       

KL anerkender samtidig, at løn spiller en væsentlig rolle, 
når det gælder rekruttering og fastholdelse af de ansatte. 
Mads Lebech, som også er KL’s topforhandler ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger, skriver herom på KL’s 
hjemmeside: 

”Medarbejderne i kommunerne skal i de kommende år 
have pæne lønstigninger, der matcher, hvad de privatansatte 
medarbejdere kan se frem til. Det er udgangspunktet for KL 
ved overenskomstforhandlingerne på det kommunale ar-
bejdsmarked. I kommunerne værdsætter vi vores medarbej-
dere og den kæmpe indsats, de yder. Og vi ved, at det i de 
kommende år bliver stadig mere vanskeligt at tiltrække og 
fastholde de medarbejdere, vi får brug for – ikke mindst in-
den for ældreomsorgen. Vi mærker det allerede”..
Læs lederen side 2 og mere om OK’08 på skolelederne.org, 
hvor KL’s krav og også Skoleledernes overenskomstkrav kan 
læses i deres helhed

Klip fra KL’s krav
Vedrørende ledere fremsætter KL følgende krav:

•   Der ønskes indgået en fælles lederoverenskomst for alle 
undervisningsområder under LC’s forhandlingsområde

•   Der indføres en ny lederlønmodel
•   Arbejdstidsreglerne for ledere indarbejdes i overens- 

komsten
•   Reglen om definering af ledelsestid afskaffes

•   Eksisterende normeringsbestemmelser udgår af overens-
komsterne

•   Bestemmelser i overenskomster og aftaler, som fastlæg-
ger krav om en bestemt uddannelse/kompetence for at  
udføre bestemte arbejdsopgaver, afskaffes

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

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

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

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

SUNDHED PÅ SPIL

SPIL KORT MED FORÆLDRENE OG FÅ FLERE SUNDE ELEVER

Højst upassende
Skoleleder må tåle at blive degraderet til afdelingsleder, 
efter at Højesteret har omstødt en dom fra Vestre Landsret  

Af Michael Diepeveen 

I 2003 anlagde DLF på vegne af skoleleder Ole Stisen i den 
daværende Sydals Kommune sag mod kommunen med på-
stand om, at skolelederen i forbindelse med nedlæggelse af 
skolen ikke fik en anden passende stilling. Ole Stisen var 
skoleleder på Kegnæs Skole med 60-70 elever og blev over-
flyttet til en afdelingslederstilling på den større Hørup Cen-
tralskole.

Vestre Landsret gav i 2005 skolelederen medhold i, at han 
ikke havde fået en passende stilling. Den nye stilling adskilte 
sig indholdsmæssigt så meget fra det hidtidige arbejde, at 
lederen ikke skulle tåle ændringen. Sydals Kommune blev 
derfor pålagt at betale fuld rådighedsløn i tre år til Ole Sti-
sen, men ankede dommen til Højesteret.

Afgørelsen i den sag er kommet nu. Og den nye Sønder-
borg Kommune er frifundet, idet vurderingen stik modsat er, 
at Ole Stisen har fået et passende job. I begrundelsen herfor 
hedder det bl.a., at Ole Stisen ud over at have beholdt sin 
hidtidige løn i sit afdelingslederjob på Hørup Centralskole har 
overordnede og koordinerende opgaver vedrørende overbyg-
ningen. 

Højesteret lægger videre til grund, at Ole Stisen har ansvar 
for budget og økonomi, for planlægning og administration af 

vikarordning samt for planlægning og afvikling af prøver og 
eksamener. Alt sammen noget, der imidlertid kan diskuteres, 
da skolelederen efter det oplyste ikke har hverken selvstæn-
digt eller økonomisk råderum og formelt ansvar, men tvært- 
imod har mindre ledelsestid og mindre ledelsesrum. 

Udhuling af retstilstanden
Da det er højeste retsinstans vurdering, må dommen tages 
til efterretning, også selv om den kan få store konsekvenser 
for, hvilken grad af stillingsændring tjenestemandsansatte – 
og her ikke alene skoleledere – skal kunne tåle ved omstruk-
tureringer. 

Som bekendt bliver der i forbindelse med kommunalrefor-
men rykket godt og grundigt om på de gængse hierarkier. Og  
med udsigt til mange flere skolesammenlægninger og -ned-
læggelser frygter SFR, at kommunerne nu med meget løs 
hånd konverterer ”tiloversblevne” skoleledere til stillinger 
som afdelingsledere, siger Claus Hjortdal fra styregruppen:

”Der åbnes hermed op for, at kommunerne kan disponere 
efter forgodtbefindende og overflytte ledere til stillinger med 
væsentligt mindre eller reelt næsten intet ledelsesindhold, 
når blot de betaler det samme i løn. De undgår dermed at 
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hænge på rådighedslønnen, hvilket er forståeligt, men det  
er helt urimeligt, når stillingsholdet og den almindelige tje-
nestemandsbeskyttelse i øvrigt kan udhules i den grad”.

I Stisens tilfælde er der efter SFR’s vurdering ikke tale om, 
at kommunen har styrket ledelsen på Hørup Centralskole, 
når man sætter en tidligere skoleleder til at passe admini-
strative opgaver. Det kan i worst case betyde, at en leder 
kan blive sat til hvad som helst, og det strider mod tidligere 
praksis, hvor en skoleinspektør nok måtte tåle at få titel af 
afdelingsleder, men hvor der var grænser for, hvor ”meget 
afdelingsleder” han eller hun må blive gjort til.

Det kan være svært præcist at fastslå, hvor grænsen går, 
for de vilkår, skoleledere skal tåle ved strukturændringer. En 
ny titel kan opleves som en degradering. Det samme kan det, 
hvis man får et lederjob, hvor man ikke kommer med til de 
vigtige møder, ikke får samme information eller har den 
samme position og ansvar i forhold til forvaltningen og skole-
bestyrelsen.

Selv om retstilstanden aldrig har været klar på området, 
har forståelsen af en passende stilling hidtil bl.a. været, at 
man skal tåle at få ”skudt et led ind over sig” i hierarkiet, 
men at man også fortsat skal have et reelt personaleledel-
ses- og økonomisk ansvar. 

”Det er nu afløst af, at der i højere grad er frit valg på alle 
hylder, og dommen er uacceptabel for skoleledernes retssik-
kerhed, men vi kan ikke appellere den. I stedet kan vi prøve 
at bruge den fremadrettet. Hvis den kan tolkes som en øget 
parallelisering af lederstillingerne, må vi forlange en høj-
nelse af afdelingsledernes status og løn, og dermed en ge-
nerel højnelse af hele ledelsesteamets lønniveau”, siger 
Claus Hjortdal. 

Gammeldags ledelsessyn
Ole Stisen finder, at han har mistet tid til ledelse, og at hans 
opgaver er væsentligt anderledes, end dengang da han var 
øverste leder på Kegnæs Skole. Selv aflysning af timer skal 
op på et højere niveau, og det har fx ikke meget med ledelse 
at gøre, når han kan fordele censoropgaver. Men Højesteret 
vurderer altså, at der på den nye skole er uddelegeret ledel-
sesmæssige og administrative opgaver til både viceskolein-
spektøren og Ole Stisen, så skolen ledes af et team.

De fem højesteretsdommerne mener ikke, det kan tillæg-
ges afgørende betydning, at Ole Stisen ikke er den øverste 
leder inden for sine ansvarsområder. De henviser til, at han 
som leder af Kegnæs Skole også i vidt omfang var underlagt 
kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger. 
Men den sammenligning køber Anders Balle, også fra SFR’s 
styregruppe, slet ikke:

”En kommunalbestyrelse går ikke ind og overruler skole-
lederes konkrete afgørelser, så dommerne tager ikke ud-
gangspunkt i, hvad ledelsesbegrebet i dag indebærer. Ole 

Stisen har som afdelingsleder ganske vist et selvstændigt  
et arbejdsområde nu, men det har lærerne og sekretærerne 
også. Og hvor han i sit gamle job havde ansvar for perso-
nale, budget og planlægning af skoleåret, fungerer han i det 
nye snarere som bogholder i forhold til budgettet uden per-
sonaleledelse”.

I alle tilfælde understreger dommen, at Skoleledernes 
fagforening bør kontaktes, når der er optræk til ændringer af 
den art i ens kommune.

”Det er vores klare opgave at stille vores medlemmer 
bedst muligt, og det er derfor vigtigt at involvere fagforenin-
gen i sager, hvor der er tale om en passende stilling. For 
selv om retstilstanden er under beskydning, er den dog sta-
dig ikke mere klar, end at hver sag må forhandles og over-
vejes nøje”, siger Anders Balle..
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Erik Lorenzen og Jens Færk åbnede 
Skoleledernes årsmøde 2007 i Odense 
med en fælles tale. De startede ud 
med en version af Kellerdirchs ”Skole-
kammerater”; klassikeren fra 1956, der 
fornylig er blevet optaget i Kulturkano-
nen for scenekunst. 

Her var – efter latteren at dømme – 
tale om næsten lige så stor kunst. De 
to formænd gennemgik først minder 
fra den fælles (?) skoletid og siden kom 
replikskiftet: Jo du gamle, jeg er selv 
blevet lærer og senere skoleleder… 
men det er da pudsigt – for det er jeg 
også. Jeg er endda blevet formand for 
skolelederne… jamen, det er endnu 
mere sjovt – for det er jeg også... 

Årsmødet stod ellers i fællesskabets 
tegn. Det var dels en markering af, at 
Danmarks Skolelederforening og Le-
derforeningen fra årsskiftet er samlet i 

én ny forening, dels fejrede man 100 
års jubilæet for skoleledernes første  
organisering som fagforening. 

Monstre og dæmoner
De senere år er der fløjet kvalitetsrap-
porter, elevplaner, test og nye prøvefor-
mer ud som sværme af flagermus fra 
tårnet på Christiansborg. Selv Bertel 
Haarder synes det er uhyggeligt! Skole-
ledernes fælles styregruppe mødes 
derfor løbende med ham og er inviteret 
med i et såkaldt monster-udvalg, der 
skal søge at reducere de grimme væs-
ner i antal og omfang. 

Men der er også andre dæmoner på 
spil, og de bor i de nye storkommuner: 
Skolesammenlægninger, måske ned-
læggelse af flere hundreder skoler, fæl-
les ledelse, harmoniseringer, optimerin-
ger og dårlig økonomi hedder de.

Forandringer og rationaliseringer 
kommer man ikke uden om. Som le-
dere har vi pligt til at søge de bedste 
løsninger – også selv om de kan være 
ubehagelige. Og vi kan ikke stille os i 
vejen for en hensigtsmæssig indretning 
af skolevæsenerne, sagde de to for-
mænd. 

Men… vi må som skoleledere også 
holde fast i, at vejen frem ikke går over 
at slå lederstillinger sammen og skære 
i ledelsestid, som billedet viser sig i en 
rundspørge, Skolelederne har foretaget 
i de nye kommuner. Den udvikling står 
i kontrast til alle anbefalinger i under-
søgelser af den danske folkeskole i de 
sidste 10 år.

Alle har de et fælles budskab: Styrk 
skoleledelsen! Ledelse er også et ker-
netema i den kvalitets- og ledelses-
reform, som folketinget er ved at be-

Af Michael Diepeveen • Foto Niels Nyholm

Brug 
fællesskabet
Som skoleledere vil vi være med til at tale folkeskolen op,  
sagde formændene i åbningstalen

Færk: Jamen… er det ikke? Lorenzen: Jamen… jo men er det ikke?  ... de to modtager forsamlingens hyldest!
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slutte for den offentlige sektor. Så lige 
nu – midt i fusionerne – er det stærk og 
synlig ledelse, der er brug for. 

Her skal vores fagforening kende sin 
besøgelsestid, fastslog formændene. 
Både de nye, stærke lokale afdelinger 
af Skolelederne og foreningen centralt 
med dens 7 lederkonsulenter, sagde 
formændene. Vi vil loyalt støtte de 
nødvendige forandringer, men vi vil 
også forbeholde os retten til at afvise 
budgetforslag, der dræner folkeskolen 
for ledelseskraft. 

Ligheder og forskelle
Samlet står skolelederne stærkt. Men 
vi skal også respektere og udnytte vore 
forskelligheder, lød det fra talerstolen. 
For ledere er forskellige, og ledelse kan 
udøves på mange måder. Og en mo-
derne fagforening må kunne håndtere 
de forskelligheder, der er karakteristiske 
for medlemmerne, og må forstå at 
flytte sig i forhold til varierende behov.

Det gælder indad såvel som udadtil  
Således er den nye fagforening organi-
satorisk forankret i det store system 
med Danmarks Lærerforening, LC, FTF 
og KTO. Det vil netop sige, at vi er en 
del af et overordnet fællesskab, men 
også at vi er selvstændige. Og som 
skoleledere vil vi manifestere os i for-
hold til de andre grupper – og deres for-
eninger, ikke mindst til DLF.

Medlemskabet af DLF er adgangsbil-
letten til LC og dermed retten til at for-
handle løn- og arbejdsforhold. På deres 
kongres udtrykte DLF sig anerkendende 
om Skolelederne og klippede et beløb 
af det centrale kontingent, så den nye 
forening får endnu større økonomisk rå-
derum. Det er en relation, vi vil benytte 
os af, samtidig med at vi vil holde på, 
at uden ledelse, du’r det ikke.

Som i næsten alle forhold handler 
det om at finde balancen. Mellem fx 
positionerne som ledere og medarbej-
dere. På skolen. I kommunen. Profes-
sionelt. Foreningsmæssigt. I vores nye 
fagforening vil vi manøvrere med selv-
bevidsthed, sagde formændene, og er 
vi som ledere måske ikke så mange, 
har vi til gengæld styrke og tyngde!

Friværdi og OK’08
Kommunernes pengeproblemer er  
generelt foruroligende, men hvis man 
tager emnet op, kaster Thor Pedersen  
sin ”hammer” efter en. Man får et gok i 
nøden – på trods af, at der er betalings-
overskud, lav ledighed og samfunds-
kagen synes stor nok til, at der kunne 
blive en bid til skolerne. 

Undervisningsministeren mener, at 
der er tilført flere midler til skolen. Og 
Venstre-vikingerne har deres grunde til 
at holde på det. Men – selv om der er 
vækst på visse konti, fx byggeri og vi-

dereuddannelse, ser vi ikke meget til 
realiseringen af den friværdi, der di-
rekte eller indirekte kommer resten af 
samfundet til gode. Færk og Lorenzen 
mente derfor, at det må være muligt at 
rejse en debat om på hvilken måde, 
man kan tilføre skolen flere ressourcer. 

Meldinger peger på, at hver 2. kom-
mune agter at sætte skatten op næste 
år, bl.a. for at have penge til at drive et 
rimeligt skolevæsen. En konflikt med 
regeringen er altså under opsejling.

Herudover kan man tænke sig sup-
plerende måder at skaffe sig finansie-
ring på. Der er masser af ”friværdi” i 
folke skolen. Det gælder om at få sat 
den i omløb! Så længe det sker helt 
adskilt fra skolens værdi grund lag og 
opgaver – så kom an fon de, sponsorer, 
mæcener…

 Det er også et spørgsmål, om den 
samlede portefølje i det offentlige bru-
ges rigtigt? Kunne fx nogle af de enor- 
me midler, der kanaliseres over i det 
sociale område, komme skolerne til 
del? Vi har jo allerede en vigtig og tids-
krævende opgave i at samle op på de 
svage elever og familier.

Som skoleledere vil vi derfor opfordre 
til at bruge andre pædagogiske midler 
end hammeren. Skal det være noget 
tungt, så brug et brækjern – og bræk 
den store nationale kontoplan op, 
sagde formændene. Så ku’ det være, 

Ca. 1600 skoleledere var mødt op til åbningen af skoleledernes årsmøde i Odense. 

ÅRSMØDE 2007

»
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at der bliver råd til at drive en ordentlig 
skole igen. Og måske også råd til at 
lønne nogen ordentligt for at gøre de-
res arbejde?

Til forsamlingens højlydte klappen 
åbnedes hermed temaet: OK’08-for-
handlingerne, herunder behovet for et 
reformere lærernes arbejdstidsaftale, 
samt vores erfaringer med Lokalløn. 
Vedrørende de centrale overenskomst-
midler var budskabet, at skolelederne 
ikke har tænkt sig at stille sig bagerst  
i køen. Læs mere herom i artiklen  
s. 12 ff. og i lederen s. 2.

Ledelses- og kvalitetsreform 
Den nævnte kvalitetsreform vidner om, 
at når der tales om kvalitet, tales der 
om ledelse. Det burde også gælde øko-
nomisk. For kvalitet koster. Og et par 
milliarder ud af de 60 mia. kr., der er 
sat af i årene frem, synes Skolelederne 
passende kunne gå til at fremme ”god 
ledelse”, som er et erklæret mål i kvali-
tetsreformen. 

I den forbindelse arbejder foreningen 
på – bl.a. via møderne med Bertel  
Haarder – at få vredet penge ud til at 
styrke skoleledelsen. Der er brug for at 
få rollefordelingen mellem politikere og 
offentlige ledere klarlagt. Det er behov 
for en præcisering af forventninger, an-
svar og for at se på skolelederens ar-
bejdsbetingelser, status og løn. 

Vi må som ledere og fagforening på 
en pæn måde fortælle de ansvarlige 
politikere på Christiansborg og i kom-
munerne, at en synlig og tilstedevæ-
rende skoleledelse kan:

•  Skabe fælles mening og sikre, at poli-
tiske beslutninger udmøntes.

•  Sikre udvikling af skolens virksom-
hedskultur og interne kommunikation.

•  Være bindeled til det lokale forenings- 
og erhvervsliv.

•  Være rollemodel og eksponent for 
skolens værdier.

•  Sikre balance og kvalitet i kerneopga-
verne i henhold til Folkeskoleloven.

Der er brug for mere ledelseskraft i fol-
keskolen. Er det rigtigt – når der i det 
private vurderes, at én leder pr. 15 
med arbejdere er den rette ratio – at vi 
ledere på skolerne har 30-40-75 med-
arbejdere? Kan det være rigtigt, at når 
der i kvalitetsreformen tales om, at le-
delsen i det offentlige skal styrkes, at 
man så skærer lederstillinger bort?

Jens Færk spurgte, og Erik Lorenzen 
svarede med fuld back-up fra forsam-
lingen: Nej, det kan det ikke! Og derfor 
er det godt, at der med kvalitetsrefor-
men med statsministerens egne ord er 
lagt op til at give de offentlige ledere 
mere plads, større magt og flere befø-
jelser, tilføjede han. Nu må vi blot se, 
hvem der er statsminister efter den  
13. november 2007.

At være skoleleder
Skal den nye fagforening Skolelederne 
forsvare medlemmernes løn- og tjenst-
lige interesser, skal den også støtte 
skolelederne i at udvikle sig i deres le-
derrolle. De to formænd brugte derfor 
lidt taletid på at filosofere over rollen 
som skoleleder.

Det er ikke nemt. For ledelse kan 
ikke sættes på en formel – ledere er 
forskellige, og ledelse kan udøves på 
mange måder. Men at være stærk som 
skolelederforening og som leder er i 
hvert fald noget, der kommer indefra. 
Man skal tro på sig selv. Finde sig selv.

Ledelse er mere end et par løntrin – 
det er en ny identitet. Det er en situa-
tion, hvor man må vælge side, da man 
i mange sammenhænge repræsenterer 
de kommunale arbejdsgivere. 

Det handler ikke om at brænde bro-
erne. Den forstandige leder forstår at 
reflektere åbent med alle dem, som 
omgiver ham og hende, og som er in-
teresseret i støtte en i arbejdet. Det 

Man ankommer til årsmødet...

Man skal lige finde hinanden… 

Og man taler med én stemme!
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Børnekoret Shu-ab-du-ah sang for...  

handler heller ikke om at være ene, 
men stærk. Ingen kan være den dyg-
tigste på alle felter. I stedet kan man 
være godt dækket ind sammen i leder-
teamet.

En vigtig side af lederjobbet er vores 
personlige og professionelle udvikling. 
Og her har foreningen Skole lederne 
også en mission. Vores forening vil 
støtte medlemmerne i at tage lederrol-
len på sig. Ikke mindst nye ledere. Vi 
vil fortsat tilbyde information, kurser, 
netværk og konferencer, men især i de 
kommunale og regionale fora i Skole-
lederne har det stor betydning at danne 
små ”ledelsesakademier”, hvor man 
kan møde ligestillede. 

Den opgave ligger nu i de tværkom-
munale netværk i et gensidigt og for-
pligtende samarbejde mellem de kom-
munale afdelinger af Skolelederne, 
sagde formændene og opfordrede de 
fremmødte til at gå med i arbejdet, 
være aktive! 

Viden, tro og værdier
Der er konsensus i skoleverdenen – 
blandt politikere, organisationer, em-
bedsmænd, ledere og ansatte – om, at 
nu må man stoppe med at tegne et bil-
lede af folkeskolen som en kasse orm-
stukne æbler. Og der har været flere 

forsøg på at sætte en ny, mere positiv 
retorik ind.

Senest er Skolelederne – sammen 
med andre organisationer – inviteret 
med til DLF’s projekt ”Samling om fol-
keskolen”. Det gav de to formænd lej-
lighed til offentligt at reflektere over, 
hvad der måske kunne revurderes med 
fordel for bl.a. skolen og ledelsen af 
den. Så ikke også det næste folketings-
valg kommer til at handle om at ”redde 
folkeskolen”.

For det første kunne man fokusere 
på de positive værdier frem for evinde-
ligt at hælde til mørkemageri. En frygt, 
der manes frem i et spin af politiske 
doktorer og medier, som nærmest lever 
af, at andre skal være bange. En frygt 
for fremtiden, der betyder, at vi hele ti-
den skal opleve os selv blive vejet og 
fundet for let. Noget, der præger sko-
len – at være i den. Negativt. 

Vi skal fri af dette fortabte, negative 
syn på tingene, sagde de to skoleleder-
formænd. Vi skal indgyde vores med-
mennesker positiv fremtidstro. Men nu 
er det tit ikke nok at tro, man bør vide. 
Og vi lever i et vidensamfund, men 
igen – at alt skal dokumenteres, før det 
har gyldighed, er nok at stramme den 
for meget. Også erfaringer, oplevelser, 
holdninger har værdi. 

En styring, der bygger på evaluering, 
benchmarking, dokumentation og ratio-
naler, var nok nødvendig oven på en 
periode med en måske for vildtvok-
sende decentralisering. Der var behov 
for at stoppe op – men tilfører opstram-
ning og kontrol ny energi til folkesko-
len? Er det det, der knækker kurven i 
folkets, de folkevalgtes og mediernes 
opfattelse af skolen?

Nej – tørre tal, døde statistikker kan 
korrekse fejl, men ikke puste liv i me-
nageriet. Der er i stedet brug for begej-
string! Og her rækker det ikke med et 
forretningsministerium i UVM og et 
managementfirma i KL, der administre-
rer, måler og vejer...

Vi efterlyser derfor en undervisnings-
minister og skolepolitikere i KL og kom-
munerne, der træder i karakter som har 
noget på hjerte og også taler på vores 
vegne, sagde formændene. Som fravi-
ger drejebogen, som tør folde sig ud og 
mene, at folkeskolen repræsenterer 
nogle gode værdier! .

ÅRSMØDE 2007

...bestående af børn fra fire lokale skoler. 
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Vi gør det aldrig igen… 
Sådan lød ordene fra Jens Chr. Birch, kommunaldirektør  

i Næstved Kommune og nyvalgt formand for Kommunal- 
direktørforeningen om den igangværende strukturreform, 
som han kaldte Danmarkshistoriens mest omfattende  
reform.

Jens Chr. Birch, var sprunget ind på Bertel Haarders plads 
og havde overtaget talerstolen, da Haarder – som følge af 
deltagelse i folketingets åbningsdebat – var forhindret i at 
deltage på årsmødet. Birch talte over emnet ”Ledelse i en 
reformtid”, et område han har indgående erfaring med som 
én, der har befundet sig i orkanens øje, siden strukturrefor-
mens vinde blæste op.

”Siden 2002 har det været en heftig reformtid”, sagde  
han og nævnte i flæng globaliseringsreformen, velfærds-
reformen, strukturreformen, den mulige kvalitetsreform og 
undervisningsreformerne. Han understregede desuden, at 
strukturreformen kun er 9 måneder henne og altså stadig på 
vej til at blive gennemført: ”Reformen er på skinner. Det me-
ste fungerer, men vi er først i mål om et par år”.

Nemmere at lave om
Alligevel bliver strukturreformen gennemført med stor hast, 
sagde Jens Chr. Birch og nævnte, at han første gang hørte 
om den i 2002. Antallet af kommuner er blevet reduceret fra 
271 til 98, og der er fyret ikke færre end 3000 folkevalgte  
politikere.

”Det er interessant, at man kan ændre en struktur så me-
get rimeligt stilfærdigt. Det er blevet nemmere at lave om. 
Den slags kan kun lykkes i et meget konsensuspræget og 
forandringsparat land”, sagde Jens Chr. Birch.

Reformen har været en anledning til at gennemføre en 
lang række andre ændringer i kommunerne: ”Alt skal skrives 
om. Så vi har lært at lede i kaos”, konstaterede han.

Råd til skolelederne
Specielt om skoleområdet mente Jens Chr. Birch, at der  
ikke vil blive mange skolesammenlægninger og -lukninger i 
denne valgperiode, men der vil komme flere i den følgende. 
Der foregår en stor diskussion af, hvor stor en skole skal 
være for at være bæredygtig. Ser man 10 år frem, vil der 

De offentlige ledere må vænne sig til at blive målt på deres 
resultater, og de folkevalgte politikere må ophøre med at tale deres 
medarbejdere ned, lød det fra kommunaldirektørernes formand

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm

Det er ikke kun embedsmænd, der mærker strukturreformen...

Stilfærdig  
strukturreform
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...ca. 3000 lokalpolitikere er også blevet til overs!

være færre skoler, og iøvrigt vil halvdelen af de skoleledere, 
der sidder i jobbet i dag, være gået på pension.

Henvendt til skolelederne havde Jens Chr. Birch følgende 
råd: ”Spil aktivt med, og sæt faglig kvalitet i fokus. Tag an-
svar for hele kommunens skolestruktur og ikke kun jeres 
egen skole. Det er vigtigt at huske, at man er leder for hele 
børneområdet”.

Han anbefalede at bruge Kodeks for god skoleledelse og 
understregede, at kommunikation med medarbejderne er 
meget vigtig. Med kommunalreformen bliver der en tydelig-
gørelse af lederens selvstændige rolle og ansvar, ligesom der 
også vil ske en belønning for gode resultater, for ”det må 
man vænne sig til at blive målt på”, sagde han.  

Brug dokumentationen offensivt
Diskussionen af de omfattende, og mange vil sige over-

drevne, krav om dokumentation, berørte Jens Chr. Birch 
også. Han anså kvalitetsrapporten for et godt værktøj, der  
giver systematisk dokumentation.

”Udviklingen af skolen skal bygge på fakta, ikke fordomme. 
Det er vigtigt at kunne dokumentere f.eks. fravær præcist”, 
sagde han, men erkendte også, at der lige nu finder for me-
get dokumentation sted.  

 Endelig havde han en kommentar til de mange angreb fra 
politisk hold mod folkeskolen og det offentlige arbejdsom-
råde i det hele taget. 

”Vi må gå i offensiven. Politikerne kan ikke tale deres med-
arbejdere længere ned”, sagde han og mindede om, at man 
aldrig ville se en leder i Novo gå ud og tale sine ansatte ned i 
det offentlige rum. .

ÅRSMØDE 2007

Blå bog

Jens Christian Birch
Født 1949
Cand.scient.pol. 1977
Konsulent i KL  1978-83
Gladsaxe Kommune 1983-87
Kommunaldirektør i Rødovre 
1987-92
Adm. Direktør i Forenede Gruppeliv 1987-92
Kommunaldirektør i Greve 2000-2005
Kommunaldirektør i Ny Næstved Kommune 2005
Formand, Kommunaldirektørforeningen

Haarder kom til festen
Torsdag aften og nat fejrede skolelederforeningerne deres 100-års jubilæum med et brag af en fest 
med 1300 deltagere. 

Her indfandt Bertel Haarder sig som en slags erstatning for ikke at have kunnet optræde på 
programmet tidligere på dagen. Og i forbindelse med lykønskningerne benyttede ministeren lejlig-
heden til at holde en brandtale om folkeskolen. Stort og småt blev vendt, og der var lovning om, 
at der foreløbigt ikke kommer flere centrale tiltag bortset fra et par ”småting”, der også lige skal 
på plads...

Med hensyn til skolelederne og den fælles forening Skolelederne var Bertel Haarder klar i  
mælet: I skal være mine chefrådgivere, sagde han. Og i sin egenskab af tillige kirkeminister ”vel-
signede” han ægteskabet mellem LF og DS…
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Dronning Elizabeth, Monty Python, 
Ebbe Sand, og Ronald Reagan – de var 
nogle af de medvirkende, da Lykke Friis 
tog forsamlingen med på en veloplagt 
guided tour gennem globaliseringen, 
dens gevinster og genvordigheder. 

Lykke Friis er kendt som EU-ekspert 
med en evne til at peppe selv de tun-
geste EU-direktiver op med et par fri-
ske metaforer – gerne fra fodboldverde-
nen, som hun har en forkærlighed for. 
Hun blev for halvandet år siden ud-
nævnt til prorektor ved Københavns 
Universitet, og her skal hun være med 
til at ruste universitetet til kampen om 
de gode hoveder, som er helt central i 
globaliseringens tidsalder. I sit foredrag 
fortalte hun bl.a., hvad Københavns 
Universitet har gjort for at klare sig i 
konkurrencen med udenlandske univer-
siteter – og for at nå sit mål: En plads  
i superligaen af internationalt aner-
kendte universiteter. 

”Der er ingen tvivl om, at globalise-
ringen i høj grad påvirker uddannelses-
sektoren”, sagde hun, for ”verden er 
blevet flad, afstande spiller en langt 
mindre rolle, end de har gjort før, og på 
den måde agerer vi alle i en helt anden 
kontekst end før. I uddannelsessektoren 

kan elever og forskere stemme med 
fødderne, og det gør de i høj grad. Der 
er i øjeblikket 400.000 europæiske for-
skere ansat i USA, og når ph.d.-stude- 
ren de tager til USA, kommer de sjæl-
dent tilbage”.

Fra våben til hjerner
I mange år dominerede supermagter-
nes våbenkapløb verden – men i dag er 
våbenkapløbet afløst af et hjernekap-
løb, sagde hun.

”Det er hjernekapløbet, der er altaf-
gørende i dag. Det gælder om at kunne 
tiltrække de klogeste hoveder. Hvordan 
sikrer man sig, at man bliver den na-
tion, der får tiltrukket de kloge hoveder 
udefra, og hvordan sikrer man sig, at 
man får udnyttet de ressourcer, man 
har på hjemmebanen? Det er en kolos-
sal udfordring”. 

Lykke Friis tog udgangspunkt i Dan-
marks ståsted i EU. For hvad end vi 
kan lide det eller ej, bliver 50-60% af 
de beslutninger, der påvirker os, truffet 
i Bruxelles. Og her trak hun et af sine 
billeder op fra det righoldige arsenal, 
nemlig John Cleese i en Monty Python 
sketch fægtende med en død papegøje 
i hånden. Uanset om EU-forfatningen 

er så død som papegøjen, forklarede 
hun, og først kommer op at flyve igen, 
når den har fået ny forklædning som 
reformtraktat, så fortsætter internatio-
naliseringen sin fremmarch i Europa og 
på verdensplan. 

Men hvilken betydning har globalise-
ringen så for den konkrete virkelighed 
på uddannelsesområdet?

”I skal være med til at uddanne de 
kommende verdensborgere”, sagde hun 
til forsamlingen. For ”der er stort set 
ikke noget job, der ikke påvirkes af glo-
baliseringen, så det gælder om at give 
eleverne et internatonalt udsyn og ud-
styre dem med nogle internationale 
kompetencer. Herunder  sprogkundska-
ber og interkulturel viden. Og her er det 
ikke nok at kunne engelsk”, konstate-
rede hun. 

”Der har indfundet sig den myte, at 
det er nok at kunne engelsk, når verden 
bliver mindre. Men det er i høj grad en 
vildfarelse. Skal man operere i Tysk-
land, som er Danmarks største mar-
ked, har man en kolossal fordel, hvis 
man behersker sproget. Men efter ind-
førelsen af gymnasiereformen går det 
ikke så godt med fremmedsprog som 
tysk”, sagde hun. 

Velkommen til  
    hjernekapløbet
Hvordan ruster man et 500 år gammelt universitet 
til at få fat i de bedste hoveder? Det gav prorektor 
Lykke Friis nogle bud på 

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm



Skoleledelse • november 2007 • 23

Riv murene ned
For at sætte fokus på betydningen af 
sprog som fransk og tysk inviterede  
Københavns Universitet fodboldspille-
ren Ebbe Sand til at fortælle, hvad det 
havde betydet for ham at kunne det ty-
ske sprog og have insiderkendskab til 
tysk kultur, også i hans karriere efter 
fodbolden. Det lykkedes at lokke medi-
erne til og skabe opmærksomhed – og 
at knække kurven for optaget på tysk i 
opadgående retning. 

”Sådan må man nogle gange bruge 
lidt andre instrumenter uden at forfla-
dige tingene”, sagde Lykke Friis, hvis 
hjerte banker for tysk fodbold generelt 
og Bayern München i særdeleshed.

Ud over den slags fodarbejde for 
større medieopmærksomhed arbejder 
Københavns Universitet på de interna-
tionale linier. Universitetet er indgået i 
det, Lykke Friis kaldte en stjernealli-
ance med ni af verdens førende univer-
siteter, hvor man lader sig inspirere af 
hinandens gode succesoplevelser. 

”Der er ikke noget der hedder et  
vidensmonopol længere – man må 
samarbejde med andre. Det er mange 
gange i samspillet, man finder de rette 
løsninger”, sagde hun.

Men det er lige så vitalt for at klare 
sig på globaliseringens kampplads at 
samarbejde nationalt med erhvervsliv, 
offentlige myndigheder og andre ud-
dannelsesinstitutioner. At rive mure 
ned er blevet lidt af et slogan på Kø-
benhavns Universitet, fortalte Lykke 
Friis. Og her hentede hun endnu en  
koryfæ ind i sit persongalleri på Power-
Point-skærmen – Ronald Reagan med 
hans berømte opfordring i Berlin for 
tyve år siden til Gorbatjov: Tear down 
this wall!

”Det er bydende nødvendigt at rive 
mure ned og være i langt bedre dialog 
med omverdenen, end vi har været før. 
Det gælder bl.a. jeres område, folke-
skolen”, sagde hun. 

”We’re in this together, hvis vi skal 
være i stand til at vinde hjernekaplø-
bet. Vi indgår i et skæbnefællesskab i 
hele uddannelsessektoren, og noget af 
det, vi skal blive bedre til, er at tænke 
fødekæden i sin helhed – folkeskole, 
gymnasier, universiteter. Det er noget 
af det, jeg synes, er mest interessant 
at arbejde med – selv om vi ikke har 
fundet de vises sten”, sagde Lykke 
Friis..

Annus horribliles… pas på, verden udvikler sig, mens vi mindst venter det, sagde Lykke Friis.

Blå bog

Lykke Friis
Født 1969
Cand.scient.pol. fra Københavns  
Universitet 1993
Fuldmægtig i Industriministeriet 1993
Forsker ved Dansk Udenrigspolitisk 
Institut 1996-2002
Ph.d. 1997
Master i europæiske studier fra  
London School of Economics and 
Political Science
Europapolitisk chef i Dansk Industri 
2003-2006
Prorektor ved Københavns Univer-
sitet marts 2006 

ÅRSMØDE 2007
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Det her er “nogenlunde på højde med en briefing af indsats-
styrkerne, inden vi gik i gang med at rydde ungdomshuset”, 
kom det bramfrit fra Per Larsen, der er chef for Københavns 
Politi, da han indtog scenen og kastede et blik ud over den 
talstærke forsamling... 

I sin frontlinieberetning fra godt 40 år ved politiet, fra 1993 
som chef i Københavns Politi, kom han både ind på, hvad 
man lærte af den 18. maj 1993 – den nat, da alt gik galt for  
politiet på Nørrebro i forbindelse med gadeoptøjer efter uni-
onsafstemningen – og på rydningen af Ungdomshuset, som 
han betragter som lidt af en politimæssig succesoplevelse.

Det blev også til et par gode råd til, hvordan man bedst 
forvalter sit lederskab, hvad enten man kan kalde sig politi- 
eller skoleinspektør. Alt sammen serveret med trumf og en 
rapkæftethed, der ifølge ham selv stammer fra opvæksten i 
Sydhavnen.

Katastrofen trin-for-trin
Da politiet i 1993 for første gang i fredstid trak våben mod  
en demonstration, var det ”intet mindre end en katastrofe”, 
sagde Per Larsen. Det var grænseoverskridende at bruge  
våben, og mange politifolk fik psykiske mén efter konfronta-
tionen. Men det blev også en begivenhed, der gav politiet 
anledning til selvransagelse og til at anlægge en ny kurs. 

”Vi lærte to ting: vi skulle sørge for, vores kommandostruk-
tur var på plads – og så skulle vi udvikle nogle nye koncepter 
for, hvordan vi arbejder”, sagde han. 

”Kommandostruktur” blev herefter til mindre kommando 
og mere struktur. Og til en tydeliggørelse af ansvarsforhol-
dene, da ”den øverste ledelse lægger en strategi for, hvad 
vej toget skal køre. Men den helt konkrete opgave med at 
lave en operationsplan skubber vi nedad og deler ud bid for 
bid”, sagde Per Larsen. 

”Man skal delegere ansvar ud. Og man skal give folk opga-
ver, de selv kan være med til at forme. Man kan som leder 
ikke lægge ansvaret fra sig, og slet ikke når det går galt, men 
man kan delegere kompetencer til at udføre opgaver – dem 
kan man give fra sig. I skal som ledere turde løbe en risiko og 
overlade ting til andre. Spil bolden videre ned i systemet, og 
disponer ikke i detaljen”, lød hans råd.  

Med til uddelegeringen af ansvar hørte, at politiet skulle 
rustes bedre til at klare opgaverne gennem uddannelse. 
Også den del mente Per Larsen kunne give inspiration til 
skoleverdenen.

”Folk skal have nogle ordentlige kompetencer og en tro på, 
at det kan de sagtens klare. Det kan måske overføres til sko-
lelærerne, der skal have opbygget en psykisk kompetence 
over for nogle af de uhyrligheder, de møder. Det drejer sig i 
bund og grund om at gøre folk så sikre på sig selv som over-
hovedet muligt – så får de overskud til at være mildt over-
bærende over for de  problemer, de møder”. 

Kunsten at fusionere
Lovens lange Larsen, som han for nylig blev kaldt af en avis,

Spil bolden videre

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm

Som leder skal man turde sparke bolden nedad i systemet og delegere 
opgaver, lød et af rådene fra chefpolitiinspektør Per Larsen

Vi lever af befolkningens opbakning… 
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havde også en kommentar til de mange forandringer og fu-
sioner, der præger skolevæsenet – og p.t. de faglige forenin-
ger – og som politiet også selv er i færd med at gennemleve 
med den ny politireform. Han kunne berette om, hvad der 
sker, når to vidt forskellige kulturer som ordenspolitiet og kri-
minalpolitiet skal fusionere og bringes til at indgå i en højere 
harmonisk enhed. 

”Det er fandme spændende, skulle jeg hilse og sige! Der  
er nogle kulturforskelle, som skal bearbejdes meget kraftigt. 
Man skal ikke tro, at sådan nogle processer er overstået på 8 
eller 14 dage. Det har noget at gøre med kulturforskelle og 
med at file kanter af på hinanden. Når man laver forandrin-
ger, er det meget nemt at sidde og styre forandringerne fra 
toppen og se det lykkelige i alting og være begejstret. Men 

når man kommer ned til Pedersen og Sørensen og Hansen 
på gulvet, så er det noget sværere at se den store begej-
string, når de får rokket ved deres dagligdag”.

Ud over politiarbejdet har Per Larsen også et ben i skole-
verdenen – nemlig som formand for Københavns Idrætsefter-
skole. Og mens han ikke virkede tynget af jobbet som politi-
chef, kaldte han det til gengæld et kanonansvar at blive 
betroet folks børn. 

”Det ansvar tynger faktisk. Ansvaret for at drive skole,  
uanset om det er en efterskole eller en folkeskole, bør hvile 
tungt. Men ikke negativt tungt”, sagde han. Og smilede 
mildt overbærende..

...derfor er tillid vigtigt… ...og vi arbejder i de rammer.

Blå bog

Per Larsen
Født 1945
Kontoruddannet, 
værnepligt i Livgarden

Optaget på Politiskolen 1966
Ansat i ordenspolitiet
Souschef i bedrageriafdelingen
Anklager i dommervagten
Kriminalinspektør i PET
Kriminalinspektør i Glostrup Politi
Chefkriminalinspektør ved Københavns Politi 1993
Chefpolitiinspektør ved Københavns Politi 2007

ÅRSMØDE 2007
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Margrethe Vestager, gruppeformand  
i Det radikale Venstre havde et kort 
budskab til de 1600 skoleledere på års-
mødet: ”At være skole er ikke kun et 
spørgsmål om kompetencer. Man skal 
have hjertet med”, lød det.

Ud over tilhørerne havde budskabet 
adresse til regeringen. For måling af 
kompetencer, dokumentation, evalue-
ring, test og kontrol giver ikke liv og 
kræfter til skolen, men lægger derimod 
beslag på dens knappeste ressource: 
Tid, konstaterede den tidligere under-
visningsminister. 

Efter flere forgæves forsøg var det i 
år lykkedes Skolelederne at få Margre-
the Vestager, nyvalgt radikal gruppefor-
mand, til at tale ved årsmødet. Og det 
er ikke nogen overdrivelse at sige, at 
der var god kemi mellem taler og til-
hørere.

Margrethe Vestagers foredrag, hvis 
emne var skoleledelse og skoleudvik-

ling, var en sønderlemmende kritik af 
de sidste seks års skolepolitik, og det 
hun så som regeringens forsøg på en 
stadig strammere styring og kontrol af 
folkeskolen.

Tsunami-varsler
Skolen er blevet en del af den politiske 
kampplads, og der bliver stillet krav til, 
at den skal udvikle sig og leve op til en 
uendelig række af forventninger. Fra et 
flertal i Folketinget lyder meldingen til 
skolen: ”Vi må hellere se jer over skul-
deren, om I nu gør det godt nok”, sag - 
de Margrethe Vestager. Som et eksem-
pel på detailstyringen, nævnte hun be-
kendtgørelsen om, at hvordan skolerne 
skal føre fraværslister. 

”Det er en lille smule ildevarslende, 
hvis den tankegang får lov til at fort-
sætte, for så er der næsten ingen ende 
på, hvad man vil styre fra centralt hold. 
Der er faktisk ingen ende på det. Og 

det, det kan ende med, er, at staten 
må overtage ansvaret. Det synes jeg er 
et mærkeligt perspektiv, hvis man er 
optaget af at udvikle skolen. Man tror, 
man får en bedre skole ved at styre 
skolen meget tættere”.

En skoleleder havde sendt hende en 
51 sider lang kvalitetsrapport med para-
graffer og skemaer til udfyldelse – no-
get der mindst ville kræve en uges ar-
bejde. Og yderligere uger skulle bruges 
af kommunens medarbejdere og Skole-
styrelsen på at kontrollere tallene.

”Den slags kunne man tillade sig, 
hvis vi levede i et samfund, hvor tid var 
den største ressource. Men vi lever i et 
samfund, hvor tid er den knappeste 
ressource. Skolelederne skal bruge tid 
på de medarbejdere, de har en ledel-
sesopgave overfor, og de skal have 
kontakt med de børn, de uddanner. 
Derfor synes jeg, det er noget pjat at 
bruge tiden på det andet!”, sagde Mar-

Ægte skoleudvikling udspringer hos lærerne og 
skolelederne på den enkelte skole og er udtryk både for 
kreativitet og kritisk sans, sagde Margrethe Vestager  

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm

Ha’ hjertet med
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grethe Vestager. Efterfulgt af bifald fra 
salen. 

Hun indrømmede dog blankt, at hun 
som minister selv havde været med til 
at sætte evalueringstoget i gang. ”Men 
nu er det kørt ud ad en tangent og ble-
vet til en evaluerings- og dokumenta-
tions-tsunami”, sagde hun.

To slags skoleudvikling
Flodbølgen af nye krav og kontrolfor-
mer var efter Margrethe Vestagers me-
ning ikke udtryk for reel skoleudvikling. 

”Der er et spændingsfelt mellem 
skoleudvikling forstået som det, at vi 
har en dyb forpligtelse til at udvikle den 
skole, vi hver især har et medansvar 
for, og så den skoleudvikling, som 
hand ler om at gøre skolen stadig mere 
strømlinet og i stadig højere grad til en 
butik for forbrugere. Det er to vidt for-
skellige definitioner af, hvad skoleud-
vikling egentlig er”. Og hun var ikke i 

tvivl om, hvilken version hun selv fore-
trak.

”Der er rigtig mange kræfter i det, 
man kunne kalde den gammeldags 
skoleudvikling, hvor ledelsen og læ-
rerne og forældrene kunne sætte sig 
noget for og lade sig inspirere af det, 
der foregik rundt omkring dem – dér 
sker der noget. Der er ikke særlig 
mange kræfter i at læse sig gennem 
bekendtgørelserne og implementere 
dem. Den første form for skoleudvikling 
er der brug for, fordi vores samfund og 
verden udvikler sig”, sagde hun.

Unik kombination
I en globaliseret verden, hvor produktio-
nen med et snuptag kan rykkes ud af 
landet, er det kvaliteter som kreativitet, 
tværfaglighed og kritisk sans, vi skal 
klare os på. Og som folkeskolen skal 
give videre til eleverne med rund hånd.

”På fagligheden kan de fint være 

med i Kina. Men når det kommer til at 
sætte sin egen faglighed i spil over for 
andres faglighed, er vi længere frem- 
me i skoene”, konstaterede Margrethe 
Vestager. 

”Man kan kalde det kreativitet eller 
en antiautoritær holdning eller kritik – 
den evne som er beskrevet hos den lille 
dreng i Kejserens nye Klæder”. 

“Når den bliver kombineret med det 
værdigrundlag, vi kender – frisind, tole-
rance, solidaritet – så har vi en unik 
kombination i forhold til at begå sig in-
ternationalt. Derfor er det vigtigt at 
tage diskussionen til bunds og ikke  
opgive det, den danske folkeskole har 
dannet grundlag for i mange år”..

Der var stor applaus til Margrethe Vestager fra salen… ...der til gengæld roste Kodeks for god skoleledelse.

Ha’ hjertet med

Blå Bog
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Cand. polit. fra Københavns 
Universitet 1993
Fuldmægtig i Finansministe-
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Specialkonsulent i Økonomi-
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Sekretariatschef i Økonomistyrelsen 1997
Undervisningsminister 1998-2001
Kirkeminister 1998-2000
Formand for Det radikale Venstres folketingsgruppe 2007

ÅRSMØDE 2007
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Midt i en globaliserings- og reformtid, der nok kan gøre en 
og anden stakåndet, var Peter A.G. mand for at gå op mod 
strømmen og levere et øjebliks poetisk pause fra ord som 
strukturreform, kvalitetsudvikling, strategisk ledelse osv. 

Sangeren, musikeren, sangskriveren, maleren mm, der 
sidste år kunne fejre 40 års jubilæum med Gnags, fortalte 
om det sansende menneske. Hvordan bliver man bedre til  
at se og lytte og være sansende til stede?

”Hele forudsætningen for at skabe noget kunstnerisk star-
ter med den sansende tilstedeværelse”, sagde han. Og vend- 
te tilbage til barndommen i Skjern, hvor han som 14-årig 
startede rockbandet  sammen med sin bror.

”Jeg kommer ovre fra Vestjylland – og der skete ikke en 
skid. Der foregik overhovedet ikke noget, hvis ikke man 
havde øjnene med sig og ørerne med sig. Så fordi man lever 
lidt asketisk på mange måder, får man en skærpet opmærk-
somhed og iagttagelsesevne, og den er jeg taknemmelig for 
i dag”, sagde han. 

Kaotisk musik
I skolen fik han den første oplevelse af, at det med at sanse 
og være til stede ikke var en acceptabel beskæf tigelse.

”Jeg kom i skole og sad i vinduesrækken, og så oplevede 
jeg det mærkelige, at hele vinduesrækken forneden var mat-
terede eller sandblæste ruder. Nu måtte man ikke kikke ud 
længere – og sådan var min oplevelse af at gå i skole. Det 
var ét stort udsalg af alt det bedste i tilværelsen. Når man 
bare sad stille og roligt og gloede på verden, så hed det: Nu 
sidder du igen og glor! Man skulle være aktiv. Men hvem 
sagde, jeg ikke fik noget ud af bare at sidde og glo?”. 

Det fik han jo nok også, for i hvert fald blev iagttagelserne 
siden hen omsat til sangtekster og rockrytmer – hjulpet godt 
på vej af nogle helt nye toner, han havde hørt på en familie-
rejse til England.

”Vi havde gode venner derovre, og allerede i ’64 hørte vi 
Beatles og Rolling Stones på plade – det var før, man hørte 
det i Danmarks Radio. Det var vi meget optaget af. Det lød 

Vi skal  
tilbageerobre kroppen

Peter A.G. fortalte om det sansende menneske og langede 
drillende ud efter en kultur, der fornægter det fysiske

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm

Nu har vi i mange hundrede år haft et åndsherredømme, 
og så får vi svaret på det: en fysisk verden der bliver mere 
og mere åndløs”, sagde Peter A.G.
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Vi skal  
tilbageerobre kroppen

lige så kaotisk, som vi syntes, det var at være tolv år og på 
vej fra barn til voksen. Det kaos skal have et sprog, og det 
blev så rockmusikkens”.

Men i begyndelsen kunne de ikke få lov at spille de nye 
rytmer i Skjern, for sæt der var nogen, der ville begynde at 
danse til…

Åndløs kultur
Peter A.G. fandt ud af, at det med at blive voksen i vores 
kultur handler om at lære at kontrollere sig. Man var bange 
for det fysiske menneske. Ikke kun i Vestjylland, det er no-
get, der gennemsyrer hele vores kultur. Vi vil ikke være ved 
det fysiske.

Resultatet af, at vi fornægter det fysiske, er en kultur, hvor 
vi bliver mere og mere afstumpede, og en fysisk verden der 
bliver mere og mere åndløs, fastslog Peter A.G. og langede 
ud efter ”mænd i nylon”, der på deres daglige træningsture 
er ved at løbe børn og gamle over ende og laver ”obskøne 
strækøvelser”.  

”Men hvis man oplever en kultur, hvor vi bliver følelses-
mæssigt mere og mere afstumpede, så er det eneste værn 
at tilbageerobre det fysiske rum – ikke isoleret fra det ånde-
lige, men kombinationen og den glædelige harmoni imellem 
dem”, sagde han..

Jeg var heldig at komme fra...  

Blå bog

Peter A.G. Nielsen
Født 1952
Sanger, sangskriver og musiker i Gnags  
siden 1966
Exam.art. i dansk fra Aarhus Universitet
I dag også foredragsholder og billedkunstner

ÅRSMØDE 2007

...en familie, hvor man fik lov... ...at begå fejl, sagde Peter A.G.
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Rani Hørlyck, skoleleder,  
Nordgårdskolen, Århus

Jeg er med til årsmødet for femte gang. Jeg synes, årsmødet har 
to formål. Det ene er det sociale, hvor der foregår en masse net-
værksting i løbet af pauserne. Og det andet er en inspirationsdel, 
hvor der kommer en række creme de la creme oplægsholdere og 
giver os inspiration, der går lige i hjertekulen. Det er et meget flot 
sammensat program, og jeg synes, man har indfanget de temaer, 
der optager os lige nu som skoleledere. Jeg synes personligt, op-
lægget med Per Larsen var spændende – hans måde at tale le-
delse på. Der er kommet meget fokus på ledelse, det er ikke  
længere et fyord, og jeg oplever, vi er på vej til at skabe en ny  
lederidentitet. Men alle oplægsholderne var meget veltalende og 
drevne. Man har en oplevelse af, at man kommer herned og bli-
ver forkælet. Det trænger vi alle sammen til.

Skoleledelse spurgte en håndfuld deltagere på årsmødet, hvad de syntes, 
de kunne tage med sig hjem fra dagene i Odense

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm

Hvad sagde  
   deltagerne?

Marianne Kirkelund, skoleleder,  
Bjerregård Skole ved Randers

Det er første gang, jeg er med til årsmøde. Det har været et 
meget fint møde og et godt sammensat program med rele-
vant indhold og gode foredragsholdere. Koblingen af Jens Chri-
stian Birch, Lykke Friis og Margrethe Vestager var fin – det 
havde en god retning i forhold til den virkelighed, vi står i i fol-
keskolen. Jeg synes måske, foreningen kunne have markeret 
sin egen politik lidt stærkere. Jeg ville godt have lært den nye 
formand lidt bedre at kende og have haft en profilering af 
ham. Det kunne have været relevant, for det er det, der peger 
fremad. Jeg synes i øvrigt, det er sjovt, at man her kan møde 
sine gamle kammerater fra seminariet.
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Hvad sagde  
   deltagerne?

PS: Interviewene blev lavet, inden Peter A.G. 
gik på scenen.

Per Neidel, viceinspektør, 
Osted Skole, Lejre Kommune

Jeg vil fremhæve Margrethe Vestagers foredrag. Hun er en 
dame, der taler med en vis vægt – hun sidder jo centralt i de 
diskussioner, der foregår omkring folkeskolen. Jeg synes, hun 
ramte helt præcist i sit overordnede syn på, hvad det er at lave 
en skole. Det var rart at høre, at der også er politikere, der kan 
bruge den indvendige side af hovedet! De øvrige foredrag gav 
også stof til eftertanke, men var lidt mere i periferien af vores 
dagligdag og vores virkelighed. 

Poul-Erik Jørgensen, skoleleder,  
Sæby-Gershøj Skole, Lejre Kommune

Margrethe Vestager var højdepunktet – hun kom rigtig godt 
omkring, og jeg synes, hun ramte plet. Det er meget glæde-
ligt at se, at hun har udviklet sig meget og er en retorisk be-
gavelse. Det er væsentligt, at der er nogen, der får påpeget, 
at vi nu har været gennem seks års ørkenvandring, hvor vi er 
blevet proppet med nye ting, som ikke er gennemtænkt over-
hovedet. 

Lillian Gustafsson, skoleleder,  
Græse Bakkebyskolen, Frederikssund 

Jeg synes, mødet har været en fest. Jeg synes, det er dejligt 
at opleve, at der er så mange, der har bakket op om det, når 
vi nu fusionerer. Blandt foredragene synes jeg Margrethe 
Vestagers var uovertruffent – hun er klog og indsigtsfuld og 
humoristisk, så det nød jeg meget. Lykke Friis var også blæn-
dende, og Per Larsen var morsom. Det sociale betyder også 
noget. Det er hyggeligt at møde gamle kolleger og andre le-
dere fra kommuner langt væk fra, hvor man selv arbejder. 

ÅRSMØDE 2007
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Et ”overblik” er måske lidt af en tilsni-
gelse, for med 68 forskellige stande, 
kræver det en længere spadseretur og 
god tid at komme omkring alle udby-
derne. Som vanligt var der tale om en 
markedsplads med et væld af forskel-
ligartede tilbud, fra vikar- og konsulent-
bistand til forlag, fra elektroniske tavler 
til gammeldags skilte, og fra ergonomi-
ske stole til miljøvenlige toiletter. 

Blandt de deltagende var i år Pæda-
gogisk Vikarbureau, der har eksisteret 
siden 1998. Direktør Morten Berg for-
tæller, at bureauet kun rekrutterer ud-
dannede lærere: ”Det er typisk lærere, 
der har noget erfaring, der henvender 

sig til os. Det er lærere, som ønsker 
noget mere fleksibilitet, og som f.eks. 
gerne vil undervise i deres liniefag”.

Skolefoto er en efterspurgt artikel, og 
leverandører er der flere af. DK Foto er 
med for første gang, selv om firmaet 
har eksisteret i knap 30 år. Salgschef 
Ellen Jensen fortæller, at selv om digi-
talteknikken har holdt sit indtog, er 
selve skolebilledet og elevernes opstil-
ling ikke forandret meget gennem 
årene. Ligesom elevernes interesse for 
at få et billede af sig selv og klassen  
heller ikke har ændret sig.

Lidt af en nyskabelse er til gengæld 
de såkaldte urinaler fra Uridan – en ny 

type drengetoiletter, der ikke forbruger 
vand og er lugtfri. John Reese fra fir-
maet fortæller i øvrigt, at toiletterne, 
der er solgt til 20 lande, indtjener sig 
selv på 12 måneder på grund af vand-
besparelsen.

Børneavisen er også med på udstil-
lingen for første gang. Den henvender 
sig til børn i alderen 9-13 år og er skre-
vet i et letforståeligt sprog om emner, 
der interesserer børn, fortæller Knud 
Bülow fra avisen. Den har haft held til 
at få tag i drenge i 4-6 klasse, der ofte 
ikke er meget for at læse skøn litteratur. 
Avisen har eksisteret i 14 år..

Overblik 
over det nye

Hvis man vil ha’ overblik over tendenserne 
inden for skoleudstyr, er den 1200 m2 store 
udstilling på årsmødet stedet 

Af Karen Lindegaard • Foto Niels Nyholm

Hop-hop-hop-hop-hop. Ride-ride-
ranke… og ups!
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Lys, lyd, former, farver... en 
tur rundt i udstillingen giver 
mange indtryk.
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Definitorisk er det spørgsmålet, om vi 
lever i en senmoderne eller postmo-
derne tid. I en analyse kunne det være 
interessant at se sig omkring. I skri-
vende stund er klumisten til kongres i 
Danmarks Lærerforening. En veloplagt 
formand og ditto undervisningsminister 
skyder med skarpt mod hinanden i en 
optik, der hævder, at faglighed er om-
drejningspunktet – måske i valg af de-
batemne mere end debatform. For-
manden vinder dog på point med en 
underspillet humor. 

I den moderne iagttagelse betones 
det enkelte menneskes ansvar for sig 
selv og andre. Ens holdning har værdi, 
og man kan ved hjælp af retorikken 
overbevise andre om sin holdning. Men 
der er en forstemmende anakronisme 
over debatten. Formanden og ministe-
ren er i en osteklokkeiagttagelse, hvor 
deres udgangspunkt er defineret af no-
get, der måske er en samfundsforstå-
else mere end ønsket om reel samtale. 

Trafikplanlægningen kan illustrere 
dette. I dette land er man venstreorien-
teret, hvis man går ind for kollektiv tra-
fik og højreorienteret, hvis man vil køre 
i bil. Dette forhold er den simple årsag 
til, at hver morgen og eftermiddag er 
tusindvis af mennesker fanget i trafik-
køer og tog, der er forsinket i det uen-
delige. Tilsvarende forhold kan iagtta-
ges i skolen og sygehusvæsenet. Op - 
tikken eller manglen på pudseklude 
gør, at ønsket om forandring eller bare 
løsning af opgaver er henlagt til videre 
foranstaltning grundet beskyldninger om 

landskadelig virksomhed fra begge par-
ter. En katastrofisk iagttager vil hæv - 
de, at optikken er senmoderne – en 
kultur i opløsning, hvor ingen har appe-
tit på dialog.

Kommunerne er ved at forberede 
kvalitetsrapporter, der skal redegøre for 
niveauet i børns undervisning – med 
andre ord: Kan de unge mennesker 
læse og regne? Til formålet er konstru-
eret en række test, der, som et særligt 
kendetegn, har det særsyn, at de til-
passer sig brugeren. Altså hvis man 
forstår, hvad en ko er – så ser man ikke 
et billede af en gris efterfølgende, men 
en flok køer. Har man ikke fattet en 
meter af koen, ser man et billede af en 
hund! Det som til gengæld ikke er sær-
lig overraskende er, at optikken fra tra-
fikplanlægningen gentager sig. Bertel 
Haarder synes at test er fjong og læ-
rere over det ganske land, at test er no-
get bras. Ifølge mange (modstandere) 
medvirker testene til, at børnene får 
bevidsthed om, at de sorteres i det, 
man tidligere omtalte som de sociale 
lag og grupper. Jeg var i socialgruppe 
fem, hvor er du? 

Et fromt håb er, at den postmoderne 
iagttager forvandles til deltager med 
fokus på løsning af opgaven. Et lille kig 
på bruttonationalproduktet signalerer 
gode muligheder for at skabe den gode 
skole i rimelige rammer – opgaveløs-
ningen kunne begynde ved, at kongres-
sen blev et gruppearbejde i en ånd med 
rummelighed og inklusion.

Fagforbundet 3F har en hjemmeside 

om ulighed. Et af temaerne er ulighed i 
skolen. Den ikke overraskende pointe 
er, at børn af rige forældre lærer mest i 
skolen. Børn der kommer fra hjem med 
adgang til Internet, bogklubber, beta-
lingsaviser, P1 og middelstore indkom-
ster har rigtig gode chancer for at klare 
sig godt i skolen og få en uddannelse. 
Den sang er vel lige så gammel som 
giro 413. 

Hvis man som borger har et ønske 
om at orientere sig i testresultaterne 
kommune for kommune er dette ikke 
muligt – efter en ganske voldsom debat 
anført af debattører for hvem ulighed 
bedst bekæmpes ved ikke at omtale 
den, blev det ikke tilladt at sammen-
ligne testresultater og dermed skabe 
mulighed for forandring for en stor 
gruppe børn, der i landets allerfattigste 
kommuner faktisk ikke lærer det nød-
vendige og dermed får forudsætningen 
for at deltage i en ungdomsuddan-
nelse.

Den opmærksomme skoleleder med 
hang til indsigt vil dog kunne anvende 
Told og Skats indkomststatistikker til at 
danne sig et overblik over intelligenspo-
tentialet i dette land. 

Michael Rasmussen

Smuler fra en 
osteklokke

Klumme

I DEt 
KLOgE  
HjøRNE
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Case: Forvirring om løntrin ved pensionering
En skoleleder var tæt på at blive snydt for 15.560 kr. årligt 
resten af sit liv på grund af fejlagtig indberetning af hen-
des tjenestemandspension. Til alt held havde hun rettet 
henvendelse til SFR i forbindelse med sin pensionering, 
så fejlen blev opdaget og efterfølgende rettet. Men hvor-
dan kunne det ske, at en kommune således kunne lave 
en fejlagtig indberetning? En del af forklaringen skal for-
mentlig hentes i det følgende:

 Tjenestemænd i den lukkede gruppe får beregnet  
deres pension efter statens skalatrin, som ikke i alle til-
fælde stemmer overens med de kommunale løntrin. Det- 
te skyldes bl.a., at O’05 medførte ændringer af grundbe-
løbene på de højeste løntrin – man talte dengang om fx 
”nyt løntrin 49” for at markere forskellen. De kaldes ikke 
længere ”nye løntrin”, men forskellen er der fortsat.

Ved pensionering skal aktuelt løntrin (excl. tillæg) 
“oversættes” til det statslige skalatrin, der ligger nær-
mest – i nedadgående/opadgående retning, men over-
sættelsen fra løntrin til skalatrin varierer – alt afhængig af 
de lønreguleringer, der er aftalt ved O’05 for hhv. den 
statslige og den kommunale løn. Forholdet mellem ska-
latrin og løntrin er således altid i bevægelse. 

Den 1. oktober 2006 skete der en regulering af de kom-
munale lønninger, og det fik indflydelse på balancen mel-
lem skalatrinene og løntrinene. Fx lå løntrinene 46 – 49 
tættest på de tilsvarende statslige skalatrin, hvorimod 
løntrin 50 lå tættere på skalatrin 49, som dermed blev 
pensionsskalatrinet. Tjenestemænd, som var aflønnet på 
løntrin 51 – 55 blev ligeledes pensioneret fra det nærmest 
liggende lavere skalatrin.

 Den 1. april 2007 og den 1. oktober 2007 sker der igen 
reguleringer på både den statslige, hvilket fx betyder, at i 
den mellemliggende periode (1.4.07 – 1.10.07) oversættes 

løntrin 42 – 47 til de tilsvarende statslige skalatrin, hvori-
mod løntrin 48 – 55 oversættes til det nærmest liggende 
lavere skalatrin.

For at lette overblikket arbejdes der med konverterings-
tabeller, men det er desværre ikke muligt at lave fremad-
rettede konverteringstabeller for hele OK-perioden. Det 
skyldes, at en del af lønstigningerne er udmøntning af re-
guleringsordningen, altså den ordning, der sikrer, at de 
offentligt ansatte ikke sakker lønmæssigt agterud det pri-
vate arbejdsmarked. Først få måneder inden regulerings-
ordningens udmøntning kendes beregningsgrundlaget for 
reguleringsordningen, og så kan de endelige konverte-
ringstabeller beregnes. 

Det er således forståeligt, men dog beklageligt, at der 
også i kommunerne hersker en vis usikkerhed om bereg-
ningen af tjenestemandspensionen. Den ovenfor omtalte 
kommune havde, før indberetning til Personalestyrelsen, 
selv foretaget ovennævnte oversættelse af skolelederens 
løntrin til skalatrin. Da hun skulle pensioneres fra løntrin 
49, mente kommunen, at løntrin 49 skulle oversættes til 
skalatrin 48, hvilket blev indberettet til Personalestyrel-
sen. Pensioneringstidspunktet var imidlertid i den peri-
ode, hvor løntrin 49 blev oversat til skalatrin 49, hvilket 
betød 15.560 kr. årligt mere i pension. 

Derfor søg rådgivning i SFR, før du søger afsked med 
pension!

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

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

Af konsulentteamet 
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Magt og oplysning
Folkeskolen 1950 – 2006
Af Stefan Hermann
Unge Pædagoger
228 sider, 248 kr.

Som læser bliver man hurtigt fanget af 
forfatterens meget vellykkede forsøg 
på at bruge historiske beskrivelser som 
platform for forståelse af nutidens 
magtudøvelse – her magtudøvelse i 
form af uddannelsespolitik.

Det er spændende læsning, hvor læ-
seren bliver taget i hånden og ført gen-
nem 1950-erne, 1970-erne, 1990-erne og 
i dagens 2000’er. Det lykkes Stefan 
Hermann at tegne et billede af uddan-
nelsespolitikken og den efterfølgende 
pædagogiske tankegang og handle-
måde som forbundne kar – om ikke 
hinandens forudsætninger.

Bogen er et kritisk studie af de må-
der, hvorpå magthaverne og magtud-
øverne politisk og pædagogisk har 
tænkt og programmeret folkeskolen. 
Med den franske filosof Michel Fou-

cault som kilde sættes der fokus på 
forskydninger i skolepolitikken gennem 
over 50 år. Foucault var optaget af for-
holdet mellem magt og viden og var 
kritisk i forhold til de potentielle magt-
instanser han så i samfundet, eksem-
pelvis kirken, lovgivere og læreanstal-
ter, her skolen.

De fire analysers nedslag i 1950’erne, 
1970’erne, 1990’erne og 2000’erne indle-
des alle med en historisk redegørelse i 
kort form, der forsøger at beskrive pe-
riodens vigtigste uddannelsespolitiske 
dagsorden. Det mest spændende ved 
redegørelsen er efter min mening, om 
den kan kaste et lys af klarhed over nu-
tiden og allerbedst fremtiden.

Dette forsøger Hermann i sidste af-
snit af bogen ”Relancering af oplysnin-
gen”, og hvor han skriver: ”Men en ny 
understregning af skolen som en de-
mokratisk-retsstatslig civilisationsmo-
tor, af pædagogikken som er rundet af 
et dannelsesperspektiv og lærerprofes-
sionen af en professionalisme, der ta-
ger viden alvorligt, kræver, at man gen-
fremsætter sin autoritet. Ikke en natur-
givet autoritet, men en autoritet, som 
skal begrunde sig og forny sig”.

Jeg tænker som læser, at dette sidste 
vel også er en forudsætning i forhold til 
opgaven i vores nuværende og kom-
mende samfund – i den globaliserede 
verden – i et videnssamfund og et kom-
mende drømmesamfund? Dette sidste 
svarer Hermann heller ikke på – men 
overlader det til læserens egne reflek-
sioner og tankevirksomhed.

Som læser bliver jeg også inspireret 

af Hermanns brug af filosoffer og tæn-
kere til at underbygge forståelsen af 
sammenhænge mellem viden, politik, 
pædagogik og autoritet. Foucault er 
fremtrædende – men også bl.a. Kant, 
Rousseau, Ariés og vor tids egen Hal 
Koch inddrages. Jeg kunne ønske mig, 
at Søren Kierkegaard også var med, 
hans ”livet leves forlæns, men forstås 
baglæns”, kunne måske have bestået 
en prøve hos Hermann?

Bogen er et væsentligt bidrag til op-
lysning om, på hvilke måder tidens pæ-
dagogiske og politiske strømninger un-
derstøtter eller modarbejder dannelses - 
projektet. Bogen er forsynet med et 
uundværligt og omfattende noteappa-
rat og litteraturliste.

Til brug ved læreruddannelsen, pæ-
dagogiske og samfundsvidenskabeligt 
orienterende uddannelser ved professi-
onshøjskoler, CVU’er og universiteter – 
sådan er anbefalingen fra Unge Pæda-
goger, men bogen kan læses med 
udbytte af alle, der vil vide mere om 
skolen – hvad enten man er professio-
nel eller politiker – eller bare holder af 
folkeskolen.

Køb den og prøv selv – den er absolut 
spændende læsning.

Knud Nordentoft
Pædagogisk chef

Gentofte Kommune

Skolepolitiske strømninger
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Skoleledernes Fællesrepræsentation  
har følgende bøger til anmeldelse:

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

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

Finsk pædagogik – finsk folkeskole
Frans Ørsted Andersen
Dafolo

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

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

Skolen i en digital omstillings- 
proces – om intranet, videndeling  
og elevplaner
Red: Jan Brauer og Ivar Bak
Kroghs Forlag

 

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

Skolens mirakel  
Om uddannelse i et vidensperspektiv
Birthe & Lars Qvortrup
Dafolo

Skulle nogle af SFR’s medlemmer  
ønske at anmelde en bog, så ring til 
sekretariatet på tlf. 3373 4807. 
Anmeldelse honoreres med 2 fl.  
god vin samt bogen. Skriv kort!

Anmeldereksemplarer

Når evaluering er læring
Om målsætning, dokumentation  
og elevplaner
Idé, tilrettelæggelse og produktion
Marianne Rasmussen
Filmkompagniet 2007
400 kr.

Filmen har fokus på børnenes udbytte 
af deres skolegang. DVD’en indeholder 
3 korte film med forskellige eksempler, 
der alle viser evaluering som en del af 
læreprocessen. DVD’en varer i alt ca. 
40 minutter.

Første film handler om løbende eva-
luering i engelsk i 5. og 8 klasse. Vi føl-
ger lærer Bente Fogh Jensen og hendes 
arbejde med evaluering i engelsk på 

Favrdalskolen i Haderslev.Hun fortæller 
bl.a. at arbejdet med målsætning, års-
planer o.l. tager rigtig meget tid i star-
ten af skoleåret, men at det samtidig 
opleves som en lettelse i arbejdspres-
set senere i resten af skoleåret.

Vi følger bl.a., hvordan elevsamta-
lerne bliver konstruktive som fremadret-
tede samtaler, som kan målfastsætte.
Bente Fogh Jensen siger, at det er vig-
tigt, at læreren bemærker børnenes ind-
sats. Og målfastsættelsen er med til at 
øge lærerens fokus på dette felt.

Anden film handler om elevplaner i 
matematik. Her er vi i Aalborg på Ve-
ster Mariendal Skole hos lærer Rasmus 
Kaiser i 2. klasse. Han giver det råd om 
elevplaner – keep it simple! Så får de 
styrken at det skriftlige arbejde mini-
meres og man undgår misforståelser.

Vi følger hans arbejde med målcirk-
len og den fremadrettede handleplan.
Rasmus Kaiser siger, at målcirklen og 
elevsamtalen er med til at give positiv 
opmærksomhed – og hvem vil ik’ gerne 
ha’ det? Fagteamet kommer på arbejde 
ifm. faglige mål og årgangsteamet ifm. 
sociale mål. 

Tredje film handler om elevens reflek-
sion – dansk i 9. klasse. Vi følger lærer 

Hanne Schrivers dygtige og inspirerende 
arbejde i 9 klasse på Søndermarkskolen 
i Hammel. Hun kommer virkelig rundt 
om evaluering og dokumentation. Det 
gøres med mange metoder og midler. 
Åben evaluering og bunden evaluering 
er blot nogle metoder som belyses. 
Webcam, blog, Messenger er nogle af 
midlerne, der introduceres.

Hanne Schriver mener, at ved at 
bruge de unges egne kommunikations-
former er det at evaluere motiverende i 
sig selv. Og hun lykkes flot med det, for 
som en af de unge siger: ”jeg synes be-
stemt man lærer noget af at evaluere, 
da det at evaluere er en slags efter-
tænkning”.

Alt i alt en vellykket DVD, som kan 
give gode ideer til arbejdet med evalu-
ering ligesom den i høj grad kan moti-
vere til at fortsætte den enkelte skoles 
udvikling på området. DVD suppleres 
med et lille inspirationshæfte ”Evalue-
ring – kort og godt”. DVD’en bør indkø-
bes til alle lærerbiblioteker – der er me-
get at hente – og så for kun 400 kr.!

Knud Nordentoft
Pædagogisk chef

Gentofte Kommune

Keep it simple
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Stillinger

Skoleledernyt 
Alle medlemmer af SFR har mulighed for løbende at  
modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.
                     
Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af skolepolitiske 
temaer og problemstillinger fra den aktuelle skoledebat samt 
generel faglig og fagpolitisk information.
 
For at få ”Skoleledernyt” skal du blot tilmelde dig øverst 
til højre på hjemmesiden!
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 Gentofte

 En arbejdsplads i bevægelse 
Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles mål om 
at give borgerne og brugere en kvalifi ceret og hurtig betjening.  Vores organisation er præget af forandring 
og udfordring. Helhed og fl eksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddan-
nelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter arbejdsliv og familieliv. Læs mere på vores hjem-
meside www.gentofte.dk

Tranegårdskolen søger en skoleleder, 
der vil være med til at videreføre skolens 
værdigrundlag, høje faglige niveau og 
gode traditioner. På Tranegårdskolen 
arbejder vi for at udvikle eleverne alsidigt 
- både i faglig, social og kulturel hense-
ende - og at sikre, at de oplever helhed 
og mening i skolens hverdag. Vi tilbyder 
en ny- og ombygget skole med engage-
rede børn, medarbejdere og forældre.

VORES NYE SKOLELEDER
er en dynamisk og visionær leder af 
skolen og leder og medspiller i vores 
ledelsesteam. Ledelsesteamet består 
desuden af viceskolelederen, den 
administrative leder, GFO-lederen, 
GFO-souschefen og FC-lederen
har fokus på at styrke alle kompeten-
cer hos eleverne – både de faglige og 
de sociale
er innovativ og kan videreudvikle de 
pædagogiske og faglige udfordringer 
som led i skolens og kommunens 
skoleudvikling
har erfaring med skoleledelse fra en 
større skole, god pædagogisk forstå-
else og kendskab til de forskellige 
læringsstile
tænker og handler i helheder og er 
medspiller i kommunens platform for 
Strategisk Skoleledelse sammen med 
de 12 andre skoleledere og forvaltnin-
gen.
udøver synlig ledelse, har gennem-
slagskraft og er god til at kommunikere 
på alle niveauer
har et humanistisk, positivt, humori-
stisk og åbent menneskesyn

•

•

•

•

•

•

•

kan motivere medarbejderne og kan 
være med til at skabe et godt arbejds-
klima
er åben og konstruktiv i håndteringen 
af konfl ikter.

TRANEGÅRDSKOLEN
er en velfungerende skole med et højt 
fagligt niveau og en stabil og engage-
ret medarbejderstab
er en velfunderet skole, der organise-
rer medarbejderne i kerneteams
er en ombygget, moderniseret skole 
med nye lokaler, faglokaler og idræts-
hal
har 520 velfungerende elever fordelt 
på 21 klasser fra 0-9 klassetrin
har en engageret og interesseret for-
ældregruppe
har et godt samarbejde mellem ledel-
se, forældre og skolebestyrelse baseret 
på gensidig høje krav og forventninger
har en GFO fra 0-3 klasse og et fritids-
center for 4-7 klasse.

VIL DU VIDE MERE
kan du kontakte viceskoleleder Elsebeth 
Holm, administrativ leder Jes Rosfort på 
telefon 3962 0643 eller GFO-leder Frank 
Lottenburger på telefon 2467 4053. Du er 
også velkommen til at kontakte direk-
tør i Skole og Fritid, Frank E. Andersen 
på telefon 2929 2075 (træffes bedst 
om aftenen eller i weekenderne) eller 
pædagogisk chef i Skole og Fritid, Knud 
Nordentoft på telefon 3998 5000.

På skolen hjemmeside 
www.tranegaard.gentofte-skoler.dk kan 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

du fi nde yderligere information om os.
 
LØN OG ANSÆTTELSE
Lønnen fastsættes efter aftale med den 
forhandlingsberettigede organisation. 
Den fastsættes i henhold til principperne 
for Ny Løn med udgangspunkt i grund-
lønstrin 48+2 med tillæg på sammenlagt 
13.500 kr. Kvalifi kations- og funktionstil-
læg efter forhandling. 

I Gentofte Kommune er der en generel 
politik om, at der på børne- og ungeom-
rådet skal indhentes straffeattester.

Ansøgningen skal være os i hænde se-
nest 15. november 2007 kl. 12.00. 

Ansøgningen med relevante bilag sen-
des til 
Skole og Fritid
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund 
eller på mail til skoleogfritid@gentofte.dk

Vi har 1. samtale den 19. november 2007 
og 2. samtale den 21. november 2007. 
Det er ligeledes planlagt, at ansøgere, 
der bliver indkaldt til 2. samtale, efterføl-
gende skal testes.

Tranegårdskolen er en ny- og ombygget 

skole med 520 velfungerende og videbegærlige 

elever. Til skolen er knyttet en fritidsordning og 

et fritidscenter. Der er en engageret og interes-

seret forældrekreds med hvem skolen har et godt 

samarbejde.  

SKOLELEDER TIL TRANEGÅRDSKOLEN

Stillingsannoncer i Skoleledelse
Kontakt:
Morten jørgensen 
DG Media as • tlf. 33 77 88 93
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Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  
Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S 
Tlf. +45 33 42 70 00 Fax +45 33 91 41 44 ski@ski.dk www.ski.dkFlere penge til dem, det egentlig handler om

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

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

 AV-udstyr
 Bøger og AV-materiale
 Computere
 Printere, kopi- og multi- 

 funktionsmaskiner
 Møbler til undervisning

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

Vil du have endnu mere ud af dit indkøbsbudget? SKI har lavet rammekon-
trakter på mange af de produkter, som folkeskolen bruger i hverdagen. Der-
for kan indkøb via SKI bidrage til at øge kvaliteten i folkeskolerne.
  Kontakt SKI på 33 42 70 00 og hør hvordan du kan skaffe flere penge til 
dem, det egentlig handler om.  
 
➤ Hold dig ajour med nye rammekontrakter, udbud og meget mere via vores  
 elektroniske nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.ski.dk/nyhedsbrev.

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

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


