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Det første repræsentantskabsmøde i Skolelederne er af-
holdt. Her blev de sidste søm slået i. Vores fælles fagfor-
ening er en realitet, og vi har fået en ny central politisk  
ledelse. Efter kampvalg fandt man de otte personer, der  
ud over formandskabet er plads til i foreningens hovedbesty-
relse. Claus Hjortdal er blevet næstformand, og selv er jeg 
valgt til formand, hvilket jeg også her gerne vil takke for!

Fusionen er sket efter alle kunstens regler med sonderin-
ger, 1½ års prøvesamarbejde i overgangskonstruktionen SFR 
og afstemning af forventninger. En proces, der på flere om-
råder har været smertefri, mens der andre gange har været 
prestige på spil og har skullet sluges en kamel eller to. Altid 
er det dog lykkedes at finde løsninger i form af holdbare 
kompromisser og komme videre i det ligeværdige samar-
bejde, som har været grundværdien i hele fusionsforløbet. 
Det tegner rigtigt godt for vores nye forening.

Styregruppen, der har fået de mange ender i fusionen til 
at mødes organisatorisk og politisk, har nu nedlagt sit man-
dat. Men helt frem til repræsentantskabsmødet, hvor de ca. 
100 repræsentanter, der er foreningens øverste myndighed, 
blev samlet, har vi arbejdet for størst muligt fællesskab. 
Som vores sidste gerning bestræbte vi os derfor på at sikre 
det bedste udgangspunkt for den nye forening. Det betød 
bl.a., at vi tillod os at anbefale en afvejet fordeling af po-
sterne til formand, næstformand og hovedbestyrelse.

Det var glædeligt – synes jeg – at repræsentantskabet 
delte den vurdering. De, der nu er valgt ind, har været med 
til at lægge grunden til det gode samarbejde, hvilket giver 
et godt grundlag for, at vi kan fortsætte i samme ånd. At vi 
endeligt lægger ”de” og ”vi” bag os er også nødvendigt, når 

vi ser på de udfordringer, vi står over for: Kommunerne skæ-
rer lederstillinger væk, der må en bedre løn til at rekruttere 
og fastholde skolelederne, der er behov for mindre bureau-
krati og større ledelsesrum...

Jeg påtager mig opgaven som formand vel vidende, at det 
er en kæmpe udfordring, som bedst udføres i fællesskab. 
Skolelederne skal ikke ledes af en enkelt person, men i et 
teamsamarbejde af politisk valgte i tæt samspil med et pro-
fessionelt sekretariat. Nytænkning, samarbejde og åbenhed 
er for mig nøgleord i vores nye forening, som der er høje 
ambitioner for. Og selvfølgelig forventninger til. Vi vil derfor 
være effektive, synlige – fremme i skoene – for at nå de 
bedste resultater.

Jeg er optimistisk, når det drejer sig at skabe et stærkt 
fællesskab og en stærk forening. I de sidste måneder har 
det været decentralt – i de nye kommunale afdelinger – at 
dagsordenen er blevet sat. Her har det næsten overalt vist 
sig, at samarbejdet går særdeles godt. Samtidig skal der  
tydeligvis være et fortsat fokus på det lokale arbejde, her-
under hvordan foreningen centralt støtter op om lokalafde-
lingerne med ressourcer og økonomi. Læs mere om det i  
reportagen fra repræsentantskabsmødet s. 4 ff. 

I skrivende stund er vi ved at pakke de to gamle forenin-
ger ned i flyttekasser. Noget bliver gemt, andet smidt ud, 
nyt bliver indkøbt. Vi ta’r kun det bedste med over i vores 
nye lokaler i Kompagnistræde 22. Lederforeningen og Dan-
marks Skolelederforening er blevet til Skolelederne, der er 
født til noget stort – er jeg sikker på. 

Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet!.

Et rigtigt godt afsæt 

LEDER

Af Anders Balle
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Sammensmeltning
Skoleledernes nye, fælles fagforening er en realitet med Anders Balle  
som formand og Claus Hjortdal som næstformand. Lokalafdelingerne  
får flere penge

Af Michael Diepeveen • Foto Niels Nyholm

Døre lukker og åbner sig. I virkelighedens verden og den kon-
struerede. Den, der opstår ved tankens kraft og i fællesskab, 
ved samtale og dialog. Dørhåndtag går op og ned. Funktio-
nelle og flotte er de, ofte af gyldent messing, hvilket man – 
hvis man har hørt efter i natur/teknik-timerne – vil vide er en 
legering1 bestående af metallerne kobber og zink.

Således også på H.C Andersen Hotel i Odense den 29. no-
vember 2007. Let forsinket på grund af forstyrrelser i togdrif-
ten blev døren kl. 10.30 lukket til lokalet, hvor det nyvalgte 
ca. 100 personer store repræsentantskab i Skolelederne skulle 
holde sit første møde. 

Harmoni trods kampvalg
Styregruppens nestor Jens Færk indledte med at reflektere 
over fusionsprocessen. En langstrakt, krøllet affære var det, 
der heldigvis endte med at lykkes. Det gjorde den bl.a. fordi, 
der var vilje til at finde fælles perspektiver, nå salomoniske 
løsninger og deles om magten og æren. En harmoni, som 
Skolelederne kunne være tjent med også fortsatte i den cen-
trale politiske ledelse. 

På den baggrund henstillede han repræsentantskabet til at 
slutte op om de kandidater, der var annonceret til formands-
posten og næstformandsposten samt følge styregruppens 
anbefaling om til valget af ny hovedbestyrelse at prioritere 

kandidaterne fra to gamle bestyrelser med erfaring fra deres 
samarbejde og fælles møder over 1½ år i SFR.

Repræsentantskabet lyttede opmærksomt til ordene. 
Derpå kunne mødet starte. Som dirigent valgtes Poul Werner 
Hansen, konsulent i DLF, med stor erfaring i rollen, faktisk 
tilbage til da skolelederne var samlet i én forening. Han kon-
staterede, at mødet var lovligt varslet, indkaldt og forsamlin-
gen beslutningsdygtig, ligesom et forslag til forretningsorden 
blev godkendt.

Desuden tog han en henstilling op fra Jens Færk, om for-
samlingen kunne anerkende, at den nye politiske ledelse 
trådte i funktion umiddelbart efter valghandlingen. Det ville 
så betyde, at SFR-konstruktionen ophørte og Skolelederne 
øjeblikkelig var en realitet, selv om det formelt først skulle 
have været sket pr. 1. januar 2008. Det havde ingen indven-
dinger mod…

De første valg var til formandskabet, hvilket gik relativt 
stærkt, da ingen andre havde følt trang til i sidste øjeblik at 
gøre dem rangen stridig. Dermed blev Anders Balle og Claus 
Hjortdal valgt som henholdsvis formand og næstformand i 
Skolelederne for de næste to år. Begge fik stor applaus,  
hvilket viste at viljen til at sikre fortsat kontinuitet var der.

Der havde meldt sig 11 kandidater til de otte pladser i  
hovedbestyrelsen. Alle fik tre min. til at præsentere sig, efter 

Der udveksles hilsner...                                        ... der afgives stemmer...                                           ... og udveksles meninger!
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den nyvalgte formand Anders Balle havde mindet om anbe-
falingen om at stemme på de fusionserfarne kandidater. Så-
dan gik det også. Alle de otte anbefalede blev valgt.

De nye hovedbestyrelsesmedlemmer ses på billedet, bort-
set fra Claus Heiredal, der var opstillet og blev valgt, men 
ikke kunne være til stede. En kandidat, Ole Thorn Madsen, 
trak sit kandidatur, mens to kandidater, Gordon Lees og Lars 
Olsen ikke blev indvalgt. 

Valghandlingen var ikke slut. Blandt fire kandidater blev Lis 
Spang-Thomsen valgt som 1. suppleant og Lars Olsen som 
2. suppleant til hovedbestyrelsen. Ole Corneliussen og Finn 
Guldberg Hansen blev uden kamp valgt til revisorer, det 
samme med revisorsuppleant Erik Witten. Læs mere på 
hjemmesiden, bl.a. om fordelingen af stemmetal og geogra-
fisk spredning.

Således udstyret med en helstøbt og stabil ny central poli-
tisk ledelse, gik forsamlingen til frokost. I god ro og orden. 
Men at repræsentantskabet, der mestendels består af de-
centralt valgte delegerede, er foreningens højeste myndig-
hed, måtte man snart sande. 

Afstemning blev 45-44 
Den kyndige dirigent fik dog forinden repræsentanternes  
accept af nogle ret uskyldige forslag til vedtægtsændringer. 
Disse såvel som de reviderede vedtægter er også at finde på 
hjemmesiden. Derefter var foreningens økonomi på dags- 

ordenen. Budgettet for 2008 blev fremlagt til orientering, 
men så repræsentantskabet havde mulighed for at gå ind  
og diskutere udvalgte punkter. 

En årlig omsætning på ca. 17 mio. kr. bliver det til med et 
forventet overskud på ca. 200.000 kr. ud fra et medlemstal 
på ca. 4200 og et samlet kontingent på 548 kr./md., hvor de 
224 er kontingent til DLF. Hvad de penge konkret går til blev 
uddybet af Claus Hjortdal. Det drejer sig bl.a. om bistand i 
tunge medlemssager, medlemskabet af KTO, FTF og ikke 
mindst LC – i hvilket regi de denne gang sandsynligvis meget 
vanskelige OK’08-forhandlinger udspiller sig.

Poul Jørgensen, Roskilde, problematiserede, at en pæn del 
af Skolelederne’s formands løn betales af DLF. Det er muligt 
det skyldes, at formanden sidder i DLF’s hovedstyrelse, men 
det er dårlig signalværdi og må derfor hurtigst muligt laves 
om, sagde han.

Anders Balle fastslog, at han i DLF-samarbejdet alene re-
præsenterer skoleledernes interesser. Og at honoraret herfra 
reelt var en tilbageføring af midler, der går fra Skolelederne 
til DLF. Men han tilkendegav, at han og den nye bestyrelse 
ville se på pengestrømmen som helhed mellem de to for-
eninger med henblik på at afdække muligheder for at ændre 
forholdene.

Per Ungfelt fra Skolelederne’s hovedbestyrelse berørte 
vægtningen af frikøb/honorar til bestyrelsen. Også det bliver 
revurderet til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts.

Hovedstyrelsen i Skolelederne (f.v.): Per Ungfelt, Axel Bay-Petersen, Allan Lundby-Hansen, Anders Balle (formand), Claus Hjortdal 
(næstformand), Torben Mørup, Sinne Pedersen, Kim Brøbech og Michael Rasmussen. Claus Heiredal var ikke til stede.

»
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Næste punkt var størrelsen på det beløb, der i 2008 var af-
sat til arbejdet i de lokale afdelinger. Det fik flere på podiet. 
Claus Larsen, Varde, gik lige til sagen med et forslag om at 
øge rammen med en ½ mio. kr. ud over de afsatte 2.2 mio. 
kr. samt et udviklingsbeløb på 700.000 kr. Budskabet var, at 
med strukturreformen er der brug for at styrke det lokale  
arbejde.

Han fik støtte af Søren Skals, Rudersdal, og Jørgen A. Jen-
sen, Århus. Forventningen til de lokale formænd og bestyrel-
ser om at gå ind i lønforhandlinger, reformer af skolevæse-
nerne, omplaceringer af skolelederne mv. er efterhånden 
mere, end man kan magte. Der var derfor brug for støtte til 
det lokale arbejde – ikke mindst kontant – nu.

Anders Balle henviste til, at foreningen i OK’08-forhandlin-
gerne bl.a. forsøger at få ledernes lokale lønforhandlere på 
Lokalløn samt at lave en rammeaftale, der sikrer skoleleder-
nes indflydelse i kommunen vedr. egne arbejdsvilkår. Det af-
klares til foråret, hvor også den nyvalgte hovedbestyrelse på 
repræsentantskabsmødet dér vil forpligte sig til at komme 
med en bæredygtig løsning

Ud over at give dette tilsagn pegede formanden på, at tre 
af foreningens konsulenter i 2008 har til opgave særligt at 
støtte det lokale arbejde. Flere andre tilstedeværende ma-
nede også til besindighed, men Claus Larsen opretholdt sit 
forslag, der nu blev støttet af Allan Lundby-Hansen og Axel 
Bay-Petersen fra hovedbestyrelsen. 

Forslaget kom derpå til skriftlig afstemning. Og blev stemt 
igennem med den mindst tænkelige margen, nemlig med én 
stemme. 45-44 blev det i forslagsstillerens favør, hvilket be-
tød, at rammen til det lokale arbejde blev forhøjet fra i alt 2,9 
mio. til 3,4 mio. kr. 

En tilfreds majoritet i repræsentantskabet, der havde fået 
sin vilje, kunne iagttage et formandskab og en hovedbesty-
relse, der nu stod med et budget udvisende et underskud på 
300.000 kr. frem for det tidligere nævnte overskud. Man 
havde derfor brug for lidt voteren.

Herefter meddelte formanden, at bestyrelsen ikke ønskede 

en kontingentstigning, men at man ville følge økonomien de 
næste måneder frem til repræsentanternes snarlige marts-
møde med henblik på dér at foretage den nødvendige juste-
ring. Kontingentet blev derefter som foreslået 548 kr./md. for 
normalt medlemskab godkendt af forsamlingen.

Samarbejde og netværk 
Et forslag til retningslinier for organisering og geografisk op-
deling af de tværkommunale netværk blev fremlagt og blev 
vedtaget. I regi heraf kan der iværksættes kursus- og konfe-
rencevirksomhed mv. i større omfang, end de enkelte kom-
muner formår. 

Nu er det så op til de kommunale afdelingers repræsen-
tanter på det område at finde sammen og – med evt. støtte 
fra konsulenterne – at realisere konstruktionen. Desuden 
etableres et landsdækkende netværksråd med rådgivende 
funktion over for hovedbestyrelsen.

Anders Balle holdt derefter sin første tale som formand. 
Han takkede for tilliden og pegede bl.a. på, at han agtede at 
samarbejde i det nye team af politisk valgte i foreningen i 
samspil med det nye, fælles sekretariat, der blev præsen-
teret ved lejligheden.

Der var også stor tak til Jens Færk for mange års organi-
satorisk arbejde. Og dermed sluttede det stiftende møde i 
Skole lederne, døren blev igen åbnet til verden udenfor, hvor 
der venter os utallige nye oplevelser, erobringer….

 
Note
1.  Messing består normalt af 2/3 Cu og 1/3 Zn med evt. indhold 

af andre metaller. Blandingsforholdet varierer, alt efter hvad 
legeringen bruges til, da det har betydning for smeltepunkt, 
hårdhed og modstandsdygtighed.

Claus Larsen, Varde: En ½ mio. kr. ekstra, tak!                                 Og Claus Hjortdal og Anders Balle måtte til pungen.
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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

HUSK AT BESTILLE DINE 
KLASSEMØBLER

SENEST DEN 17/12 2007. 
SÅ HAR VI ET GODT 

TILBUD TIL DIG!
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Ny forening og  
nye udfordringer 

Jens Chr. Birch 
Formand 
Kommunal direktør foreningen 

Per B. Christensen 
Formand 
Børne- og Kulturchefforeningen  

Det er et godt signal, at landets skole ledere har besluttet at 
samle kræfterne i en lederforening. I en tid, hvor kommu-
nerne og skolerne står over for mange nye udfordringer, er 
det hensigtsmæssigt, at der findes én kompetent organisa-
tion til at varetage skole ledernes interesser og til at sikre 
samarbejdet med UVM, KL, chefforeninger og andre interes-
seorganisationer.

Den nye lederforening kan nu sætte et samlet ledelses-
fokus på de udfordringer, vi står overfor på skoleområdet og 
på hele børneområdet i kommunerne.

Ledelse af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde. 
Den er afgørende for skolen, og den er nøglen til hele sko-
lens udvikling. En dygtig skoleleder er garanten for, at både 
de centrale og de kommunale mål og beslutninger realiseres 
i dagligdagen. Derfor er det også nødvendigt, at kom mu ner-
 ne, såvel politisk som administrativt bakker deres skoleledere 
op, er offensive i dialogen med dem og stiller tydelige krav 
og forventninger.

Vi ser fire hovedudfordringer for skoleledelsen i kommu-
nerne i de kommende år.

For det første skal kommunerne bistå skolelederne med  
at holde fokus på den pædagogiske og strategiske ledelse af 
skolen. For at skolelederne kan få kræfter til dette skal den 
kommunale forvaltning aflaste de decentrale ledere ved at 
udvikle værktøjer, strukturer og netværk i forhold til økono-
misk styring, evaluering og personaleledelse. Kommuner og 
forvaltninger skal udøve kvalificeret sparring overfor de de-
centrale ledere og skal være varsomme med at igangsætte 
for mange ukoordinerede initiativer fra ”Rådhuset”.

For det andet skal kommunerne vedtage et ledelsesgrund-
lag, og de nye og stærkere forvaltninger skal udøve en mere 

TILLYKKE med samm enslutningen 
En række samarbejdspartnere har sendt en velkomsthilsen 
til vores nye, fælles forening Skolelederne samt flettet nogle få, 
andre aktuelle ting ind, de har på hjerte

Lederuddannelse  
og ledelsesrum
 
Thomas Damkjær Petersen
Landsformand
Skole og Samfund

Skole og Samfund siger velkommen til en samlet og stærk 
skole lederforening!

Det er med største fornøjelse, jeg har fulgt, hvordan pro-
cessen er forløbet med at få dannet en ny stærk lederfor-
ening. Det har I gjort rigtig flot – det har taget den tid, som 
var nødvendig for, at I kunne få alle ledere til at forstå, hvor-
for de to lederforeninger skulle fusionere.

Skole og Samfund er meget tilfreds med, at vi nu har én 
forening til at repræsentere skolelederne i Danmark. Skole-
bestyrelsernes nærmeste samarbejdspartner i dagligdagen  
er jo skole lederen på skolen. 

Skolelederen er ud over at være sekretær for skolebestyrel-
sen jo den nærmeste rådgiver i alle spørgsmål vedrørende 
skole bestyrelsens arbejde. Vi har derfor en stor interesse i, at 
skole lederne står samlet og har en stærk forening i ryggen. 

Vi vil håbe, at jeres nye forening vil gå efter de mål, som vi  
i Skole og Samfund også har påpeget gennem en årrække: 

1.     Alle skoleledere skal have en lederuddannelse, senest 
ved ansættelsen.

2.   Der skal arbejdes systematisk med før-leder uddannelse, 
så der på den måde kan skaffes motiverede og dygtige  
ledere. Samtidig kan de få afprøvet om et lederjob er  
noget for dem.

3.   Efteruddannelse af de nuværende ledere skal oppriorite-
res. I den forbindelse skal der etableres formelle leder-
netværk – hvor der kan hentes inspiration og ideer. Dette 
må meget gerne ske på tværs af kommunegrænser. 

Så ser jeg gerne, at der gives så meget ledelsesrum på den 
enkelte skole, at der bliver mulighed for lederen at agere in-
den for de principper, der er besluttet i skolebestyrelsen.

Med dette vil jeg gerne sige tak for samarbejdet med 
begge foreninger gennem de sidste mange år – og jeg ser 
frem til et godt og konstruktivt samarbejde med den nye 
stærke skolelederforening..
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TILLYKKE med samm enslutningen 
En række samarbejdspartnere har sendt en velkomsthilsen 
til vores nye, fælles forening Skolelederne samt flettet nogle få, 
andre aktuelle ting ind, de har på hjerte

offensiv faglig og ledelsesmæssig opbakning til skolelederne, 
f.eks. i arbejdet med at udarbejde kvalitetsrapporter. I den 
sammenhæng kan det være nyttigt at anvende kodeks for 
god offentlig ledelse og kodeks for skoleledelse, som inspira-
tion på den enkelte skole og i den enkelte kommune.

En tredje udfordring bliver at få strukturreformer, nye ledel-
sesformer og nye krav på skoleområdet til at hænge sam-
men på en meningsfuld måde for den enkelte skole ledelse 
og den enkelte medarbejder. Det stiller krav om en fleksibel 
og tydelig ledelse, der har fokus på den pædagogiske ledel-
sesopgave. Derfor skal vi som chefer sikre, at skolelederne 
har rimelige arbejdsvilkår, udvikler sig og oplever opbakning. 
Tilsvarende er det skolelederen, der har ansvaret for, at læ-
rere og pædagoger trives, udvikler sig og oplever opbakning. 
Den attraktive og gode arbejdsplads er vigtig, hvis folkesko-
lerne skal tiltrække og fastholde dygtige og engagerede læ-
rere. Det lykkes kun med en dygtig og moderne skoleledelse.

Endelig får vi en opgave med at rekruttere, talentudvikle 
og efteruddanne på skoleledelsesområdet i kommunerne. 
Det må være et mål, at alle skoleledere har en diplomuddan-
nelse i ledelse eller et niveau, der svarer hertil. 

Kommunerne skal være bedre til at skabe netværk mellem 
lederne, og vi skal have øget fokus på de ledelsestalenter, 
der er blandt medarbejderne. I de kommende år bliver der 
behov for mange nye ledere i folkeskolen, og der bliver også 
behov for nye ledelseskompetencer og -strukturer. Det skal 
alt sammen understøttes af efter- og videreuddannelse.

De emner ser vi frem til at drøfte med formandskabet i 
den nye lederforening og landets skoleledere som helhed.

Vi er sikre på, at den nye lederforening vil blive godt mod-
taget i landets 98 kommuner, og vi vil interesseret følge med 
i, hvordan I udvikler jer som en interesseorganisation med  
fokus på ledelse. Vi ønsker jer god vind!.

Det bedste miljø 
for hele skolen

Anemone Birkebæk
Formand
Danske Skoleelever

 
Jeg vil starte med at sige tillykke med sammenlægningen af 
de to organisationer. Det er virkelig værdifuldt, at kræfterne 
fra begge organisationer nu kan fusioneres i en samlet orga-
nisation med fælles mål. 

Interesseorganisationerne omkring folkeskolen har i de se-
neste par år været igennem en meget positiv udvikling. Vi er 
begyndt at bruge hinanden mere og samarbejde om politiske 
indsatsområder. For at opnå tilstrækkelig indflydelse på den 
folkeskole vi alle sammen arbejder i, for og omkring bliver vi 
nødt til at arbejde sammen. Vi har været gode til at finde de 
synspunkter, der samler, i stedet for at se grænser ved dem, 
der skiller os fra hinanden.

Senest har vi afleveret en lang række anbefalinger til un-
dervisningsministeren i pjecen ”Sådan kommer vi videre”. 
Dette har været et godt og effektivt arbejde og et samar-
bejde, der har vist, hvor mange fælles kerneområder, vi har. 
Dette samarbejde styrkes ved, at vi nu har en fælles skole-
lederforening, der arbejder fremad.

En af de væsentligste mærkesager, vi skal have gjort no-
get ved, set fra en skoleelevs synspunkt, er problemsituatio-
nen omkring nedslidte skoler. Vi oplever dagligt, hvilke be-
grænsninger det dårlige undervisningsmiljø giver vores 
læringsmuligheder. Skolerne rundt omkring i Danmark forfal-
der, og der er behov for en fælles indsats for at sikre, at ram-
merne for undervisningen foregår i tidssvarende og sund-
hedsmæssige forsvarlige rum. 

For at rette op på dette tiltagende problem bliver vi nødt til 
at sikre et fælles grundlag for et godt undervisningsmiljø. 
Eleverne ønsker, at den nuværende undervisningsmiljølov 
bliver konkretiseret og langt mere ambitiøs. Den nuværende 
lov har absolut ingen effekt haft på skolemiljøets tilstand – 
og det er på tide, at her sker handling. Vi håber, at vi sam-
men kan være med til at skabe gode rammer for vores ud-
dannelse, med det ansvar vi alle har for en sikring af denne.

Vi glæder os til, at vi i den kommende tid kan samarbejde 
om at få løst de aktuelle problemstillinger på folkeskoleom-
rådet, og vi håber, at vi sammen kan sætte præg på det fæl-
les mål at skabe en folkeskole i verdensklasse.. 
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Skoleledelsen 
skal styrkes

Bertel Haarder  
Undervisningsminister

Jeg hilser den nye fælles lederforening hjerteligt velkommen. 
Jeg har i mange år ønsket mig en enig og stærk skoleleder-
forening som sparringspartner og rådgiver. Nu er den en 
kendsgerning. Jeg foreslår, vi giver hinanden håndslag på, at 
vi vil føre en tæt dialog med hinanden i alle spørgsmål, der 
berører skolernes planlægning.   

Jeg lægger vægt på at have de forskellige lederorganisatio-
ner på uddannelsesområdet som mine nærmeste rådgivere 
uden for ministeriet. Det gælder ikke mindst folkeskolens  
ledere. Det er dem, der skal træffe alle konkrete beslutninger 
ude på skolerne og udøve professionel ledelse med faglig 
sparring og rådgivning af lærere.   

Det indgår i regeringens aktuelle planer at styrke såvel 
skolelederne som de øvrige aktører ved at tydeliggøre an-
svars- og kompetenceforholdene i folkeskolen. Det vil øge 
skolelederens legitimitet og fastholde fokus på behovet for 
ledelse, ligesom det fremmer mulighederne for at udøve en 
stærk og synlig ledelse i praksis. Det er bl.a. det, det nye re-
geringsgrundlag og regeringens kvalitetsreform handler om. 
Ligesom den handler om at fortsætte det hårde arbejde for 
at målrette og styrke efteruddannelsen. 

Folkeskolens aktuelle udfordringer stiller endog meget 
store krav til skolelederen. Jeg ved, det ikke er en let opgave. 
Jeg ved, at mange skoleledere føler sig presset af de mange 
ændringer og krav om rapporteringer. 

Jeg kan ikke love, at jeg vil rulle lovgivningen tilbage. Men 
jeg kan love, at jeg vil lytte til skoleledernes ønsker om afbu-
reaukratisering og plads til ledelse på den enkelte skole. Jeg 
er ved at nedsætte et udvalg til afbureaukratisering af folke-
skolen, som den nye, fælles skolelederforening naturligvis vil 
blive inviteret med i. Jeg vil opfordre til, at skolelederne deler 
deres erfaringer med de øvrige i udvalget. Jeg har store for-
håbninger om, at arbejdet og dialogen i udvalget vil gøre  
livet som skoleleder lidt lettere på lidt længere sigt. 

Held og lykke med den nye fælles skolelederforening..

For et fortsat 
godt samarbejde
 
Anders Bondo Christensen
Formand
Danmarks Lærerforening

Skolelederne er godt nyt for den danske folkeskole, Skole-
lederne er godt nyt for skolelederne, og Skolelederne er godt 
nyt for alle andre ansatte i folkeskolen. Jeg glæder mig me-
get til samarbejdet, eller jeg skulle måske rettere sige det 
fortsatte samarbejde, for gennem samarbejdet med Skole-
ledernes Fællesrepræsentation har vi jo allerede tyvstartet.

Den 23. november var vi – skolelederne og lærerne – sam-
men med pædagogerne, forældrene og eleverne parate med 
en række anbefalinger til det Folketing, der var valgt 10 dage 
inden. Fredag den 23. var i øvrigt den dag statsministeren 
meddelte, at Bertel Haarder skulle fortsætte som undervis-
ningsminister. Timingen kunne ikke være bedre.

Gennem et effektivt og tillidsfuldt samarbejde lykkedes det 
os i løbet af godt halvanden måned at formulere en række 
konstruktive anbefalinger til, hvordan vi bringer folkeskolens 
videre. Mange af anbefalingerne handler om skoleledelsen. 
Ikke mindst om hvordan sikrer vi, at det er attraktivt at være 
skoleleder, så vi forsat kan rekruttere dygtige ledere til folke-
skolen. Vi skal have ansvaret tilbage til skolerne, og vi skal 
have mindsket bureaukratiet, så vi i højere grad kan bruge 
kræfterne på at skabe optimale muligheder for god undervis-
ning. For det er jo i bund og grund det det hele handler om. 
Skal vi nå det mål, er det afgørende, at skoleledelsen får 
bedre muligheder for koncentrere sig om kvaliteten i under-
visningen. Det har vi alle en interesse i.

Anbefalingerne har vi samlet i et hæfte, som vi meget 
passende har kaldt ”Sådan kommer vi videre”. Jeg vil gerne 
takke Skoleledernes Fællesrepræsentation for et godt samar-
bejde om disse vigtige anbefalinger, og jeg er ikke i tvivl om, 
at den organisatoriske konstruktion, der er grundlaget for 
Skolelederne kun vil være med til at styrke vores fælles gen-
nemslagskraft. Den får vi brug for, når vi i fællesskab skal 
forsøge at skabe politisk opbakning til, at anbefalingerne  
føres ud i livet.

I september deltog jeg i festligholdelsen af jeres 100 års  
jubilæum. Det blev en forrygende aften med en fantastisk 
god stemning. Det skyldes naturligvis, at et 100 års jubilæum 
er en markant begivenhed, men gennem de mange hygge-
lige snakke, jeg deltog i løbet af aftenen, fik jeg en klar for-
nemmelse af, at dannelsen af Skolelederne var et ekstra plus 
i forhold til den gode stemning. Jeg var glad for at være med 
til denne markering. Så tak for sidst – jeg glæder mig til det 
fortsatte samarbejde!.

TILLYKKE  
med sammenslutningen 
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Ambitioner med 
jordforbindelse
 
Henrik Larsen
Formand 
KL’s Børne- og kulturudvalg

Folkeskolen er en skole, hvor børn og voksnes faglige og per-
sonlige udvikling er målet. Folkeskolen skal kendes på, om 
den formår at indfri disse mål. 

Ambitionerne er høje. Og jeg erkender, at ledelsesopgaven 
udfordrer. Sagt på den helt korte formel handler skoleledelse 
i sidste ende om, at børn og unge får et stort udbytte af en 
undervisning, der er gennemført af fagligt kompetente og 
engagerede voksne. Og at alle trives derved.

Alle ved, at det er en velvoksen opgave at lede denne am-
bition igennem. Derfor er det også godt, at der er flere om 
det. Rundt om i kommunerne og på skolerne arbejdes der 
ihærdigt med at organisere ledelsen, så den kan rumme ud-
fordringerne og stå i spidsen for en udvikling, der er visionær, 
samtidig med at jordforbindelsen bevares.

I Danmark stræber vi efter at have verdens bedste folke-
skole. Jeg synes, vi er godt på vej. Kommuner og skoler ar-
bejder på alle niveauer ihærdigt på at opfylde ambitionen. 
Ledere og medarbejdere udvikler evalueringskulturen for at 
kunne dokumentere og lære. Kvalitetsrapporter og elevplaner 
er gode redskaber, men det er afgørende at holde bureaukra-
tiet nede. Det er KL’s holdning, at kommuner og skoler kun 
skal indsamle den dokumentation, der er helt nødvendig for 
politisk, ledelsesmæssig og faglig målfastsættelse, priorite-
ring og læring. Det er en ledelsesopgave at få dette udmøn-
tet og anvendt på en udbytterig måde.

Vores ansvar for børn og unge er mangesidigt. Det gælder 
både ansvaret for, at de unge er rustede til globale udfordrin-
ger, og at de er i stand til at mestre et godt liv for sig selv og 
andre i nærområdet. Igen – vi oplever skyhøje krav til de un-
ges faglige og personlige robusthed. 

At kunne indfri disse forventninger forudsætter, at vi kan 
blive ved med at have dygtige lærere, der anerkendes for de-
res indsats og er stolte ved at gennemføre den og de opnå-
ede resultater. Derfor skal folkeskolen være en attraktiv ar-
bejdsplads, som danner rammen om et godt arbejdsmiljø.  
En arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde. Der bliver 
megen rift om gode lærere. Så også her er der en krævende 
ledelsesopgave. Jeg hørte forleden en virksomhedsleder, der 
udtrykte det sådan: En medarbejder forlader ikke sin arbejds-
plads, en medarbejder forlader sin ledelse!

Mange rutinerede lærere forlader folkeskolen de kom-
mende år for at gå på pension. Og det udfordrer ledelsen på 
hver eneste skole. Et godt arbejdsmiljø kræver, at der er 

sammenhæng mellem ressourcer og krav. Lederen skal i sin 
planlægning tage hensyn til, at god undervisning kræver rum 
til samarbejde, refleksion og evaluering – allerhelst kvalifice-
ret af faglige fyrtårne, der kan sætte den nyeste viden om 
fag, undervisning og pædagogik på hverdagens dagsorden i 
folkeskolen.

Velkommen til jeres nye fælles forening: Skolelederne. I KL 
glæder vi os til et tæt samarbejde med jer..

TILLYKKE  
med sammenslutningen 
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Hvor blev 
ledelsestiden af? 

Ledelsen på Tønder Kommuneskole er for tiden optaget af at 
holde udkig. Ikke fordi nogle af skolens elever er blevet væk, 
men fordi der er forsvundet 1.000 timer af deres ledelsestid. 
Dem vil de meget gerne have tilbage.

De mange timer er barberet væk af politikerne i Tønder 
Kommune, da de skulle lægge budget for de kommende år. 
Men en ting er at vide, hvem der har handlet ilde, noget an-
det at forstå gerningen.

”Vi har ikke fået nogen begrundelse, og vi har heller ikke 
fået det mindste at vide om, hvordan det skal lade sig gøre 
at løse vores opgaver uden det antal timer”, siger skoleleder 
Mogens Marcussen.

Skolen er kommunens største, og der er derfor forholdsvis 
megen ledelsestid at gøre godt med, men nedskæringen, 
der slår igennem fra august 2008, svarer til en femtedel af 
den samlede ledelsestid. Det betyder, at hver af de tre le-
dere mister tid svarende til en arbejdsdag om ugen.

”Tønder Lederforening har prøvet at få et bud fra kommu-
nen på, hvor vi skal finde timerne, men der kom ikke noget 
ud af det”, siger skolelederen.

Hvad skal vi gøre?
De kommunale chefers løsningsforslag gik ud på at lade 
være med at løse nogle ledelsesopgaver. Da skolelederne 
ikke syntes, at det var en farbar vej, blev det foreslået at 
finde timerne andre steder.

”Men det er fra kommunens side udtrykkelig angivet, at 
det er ledelsestiden, der skal skæres i. Så det må vi gå ud 
fra, at politikerne mener”, siger Mogens Marcussen.

Der skæres også ned andre steder. Lidt mindre sekretær-
tid på en af skolerne, væk med tilskud til ekstra lejrskole i 10. 
klasse, mindre SFO-normering og færre midler til materialer  
i SFO. Så det er svært at se, hvordan udgifterne til de mang-
lende ledertimer skal kunne udredes andre steder.

”Der er tale om så stor en nedskæring, at vi endnu ikke har 
kunnet forholde os til, hvordan den skal tackles. Når vi gør 
det, skal det være i samråd med de andre skoler i kommu-
nen og i samarbejde med Skolelederne”, siger viceskolein-
spektør på Tønder Kommuneskole, Bente Solgaard. Hun prø-
ver at tage situationen humoristisk:

”Fra Christiansborg og Undervisningsministeriet forlyder 
det, at ledelse skal styrkes, men måske tænker vores forvalt-
ning, at deres skoleledere er så dygtige ledere, at de ikke be-
høver så meget tid som andre”, siger viceskoleinspektøren.

Det nemmeste sted at skære
Politikerne i Tønder er ikke specielt negativt indstillede over 
for skoleledelse. Forklaringen på besparelsen er, at de ikke 
har kunnet placere den andre steder. I forvejen er kommunen 
ved at harmonisere lønmodellen for skoleledere på et lavt ni-
veau, og ni lederstillinger er besat med konstitueringer:

”Den korte udlægning er, at vi har svært ved at få budget-
tet for næste år til at hænge sammen”, siger borgmester 
Vagn T. Pedersen. ”Vi bad forvaltningen om at komme med 
et muligt sparekatalog. Ledelsestid er et af punkterne, og det 
valgte vi modstræbende”.

Det var i første omgang meningen at spare de halvanden 
mio. kr., som det drejer sig om, ved at ændre skolestruktu-

Et løst forslag i et sparekatalog ender med at blive benhård 
virkelighed for skoleledere i kommune tæt på grænsen

Af Jan Kaare • Foto Karin Riggelsen
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ren. Kommunen har mange små skoler.
”I en af de nu nedlagte kommuner blev der gennemført 

eksperimenter med fællesledelse, men de faldt ikke godt ud. 
Både forældrene og lærerne sætter pris på at have deres 
egen ledelse. Derfor har vi valgt at lægge besparelsen på 
hver skole”, siger borgmesteren.

Vagn T. Pedersen ser ikke så dystert på situationen som 
skolelederne. 1. januar 2008 går skolerne over til lønsum- og 
kontraktstyring. Det giver stor fleksibilitet og et par forsøg  
viser, at skolerne kan få rigtig meget ud af det.

”På grund af besparelsen bliver posen mindre, men sko-
lerne kan selv afgøre, hvor pengene skal findes”, siger borg-
mesteren.

Hokuspokus filihankat
Hokuspokus. Dermed slipper politikerne for at skulle stå til 
regnskab for de ledelsesopgaver, der ikke bliver løst. Borg-
mesteren har dog et par bud på konkrete besparelser.

Forældrene i de små samfund kan stå for en del vedligehol-
delse, og de kan fungere som vikarer, når lærerne er på kursus.

Hver tiende  
kommune skærer
Stik mod de politiske udmeldinger fra 
OECD, regeringen og Kommunernes 
Landsforening går en række kommuner 
den modsatte vej og bruger færre res-
sourcer på skoleledelse.

Det er vanskeligt at bestemme om-
fanget, fordi kommunerne ikke sætter 
præcise betegnelser på, når de skærer 
ned, men et bud fra Skolelederne’s kon-
sulenter lyder på, at et tocifret antal  
kommuner skærer ned.

”Der bruges forskellige metoder,  

siger konsulent i Skolelederne Søren 
Teglskov: ”Nogle kommuner lægger sko-
ler sammen for at spare lederstillinger, 
andre lader ledere være konstituerede i 
lange perioder, nogle vælger i forbindelse 
med oprettelsen af større kommuner at 
lade alle skoleledere få de samme vilkår 
som den dårligste af de gamle kommu-
ner havde, nogle vælger som Tønder helt 
enkelt at skære i ledelses tiden”.

Der er dog kommuner, der går den 
modsatte vej og for eksempel opretter 
flere lederstillinger. Det er tilfældet i  
Århus, hvor der er blevet ansat admini-
strative skoleledere.

Kommuner, der skærer i ledelsen, får 
disse ord med på vejen fra Claus Hjort-
dal fra Skolelederne’s styregruppe:

”Som ledere stiller vi os ikke i vejen 
for en hensigtsmæssig indretning af 
skolevæsenerne. Men er der tale om en 
generel udvikling med for eksempel 
nedskæringer på 20 pct. i ledelsestimer, 
må vi konstatere, at de nye kommuner i 
deres iver efter stordrift dræner folke-
skolen for ledelseskraft. Og den udvik-
ling står i grel modsætning til alle anbe-
falinger i undersøgelser af den danske 
folkeskole i de sidste 10 år. Alle har de 
budskabet: Styrk skoleledelsen!”.

Ledelsesteamet på Tønder Kommuneskole: Lene Nørgaard, Bente Solgaard og Mogens Marcussen.
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Politisk tryllekunst morer ikke Jens Sørensen. Han er skole-
inspektør på Øster Højst Skole, der med 9 lærere og 92 ele-
ver hører til den Sønderjyske kommunes mindste. Skolen 
skal spare 100 ud af 1300 ledelsestimer.

”Jeg må ud og undervise mere, nemlig hvad der svarer til 
100 klokketimer. På den måde får jeg mindre tid til at fungere 
som leder, samtidig med at der bliver flere opgaver blandt 
andet som følge af lønsum- og kontraktstyring”, siger han.

Svært at finde nye ledere 
Jens Sørensen har været skoleleder i 29 år og er frustreret 
over de forringede arbejdsforhold. Det bliver svært at finde 
en afløser, den dag det bliver aktuelt.

”På en skole med denne størrelse, skal skolelederen med 
den reducerede ledelsestid regne med at undervise i mindst 
12 timer om ugen ved siden af ledelsesarbejdet. Det giver 
nogle lange arbejdsdage, og weekends bliver også taget i 
brug. Det tror jeg ikke, at nye ledere vil finde sig i. Slet ikke 
set i lyset af hvor lille økonomisk og hvor stor arbejdsmæssig 
forskel, der er sammenlignet med en overlærer på slutløn”.

Ved siden af jobbet på Tønder Kommuneskole er Mogens 
Marcussen formand for Tønder Lederforening. Også med den 
kasket på mener han, at situationen er alvorlig.

”Vi har skrevet til kommunen og holdt møde med embeds-
mændene for at fortælle dem om konsekvenserne og for at 
de skal vide, at det bliver svært for os at se forældre, elever 
og medarbejdere i øjnene, når vi ikke kan udføre vores ar-
bejde ordentligt. Men håbet om, at nogen ville gribe ind, er 
blevet gjort til skamme. Konsekvenserne af besparelsen er 
overladt til hver enkelt skole”, siger han.

Frustrationerne er store blandt skolelederne i Tønder. De 
kan i forvejen ikke få tiden til at slå til, og de arbejder i forve-
jen meget mere, end de får løn for. Nu skal løbeskoene op i 
endnu højere omdrejninger. 

Mon der fremover overhovedet vil være nogen, der gider 
tage dem på?.

Lolland skærer  
til benet
Lolland Kommune har ikke meldt ende-
ligt ud, hvad der skal ske med den sam-
lede ledelsestid, men det samlede le-
derkorps bliver kraftigt reduceret.

I forbindelse med oprettelsen af fire 
skoledistrikter, bliver lederne ansat un-
der distrikterne, og de bliver tilknyttet 
afdelinger i stedet for skoler. Kommu-
nen nøjes så med at have en chef i 
hvert distrikt og en leder pr. afdeling.

”De skoler, der udgør afdelingerne i 
det distrikt, jeg bliver tilknyttet, skal ef-

ter planerne i årsværk gå fra 7,5 til 4. 
Det giver en fornemmelse af hvad der 
sker med vores ledelsestid”, siger Ri-
chard Samuelsen, der er bestyrelses-
medlem i Lolland Lederforening.

Den kraftige nedskæring bliver mode-
reret en smule af, at hvert distrikt skal 
tage sig af sin egen specialundervisning, 
og at der til den bliver knyttet ledelses-
tid, men under alle omstændigheder bli-
ver der ledelsesmæssigt skåret hårdt.

De 380 elever og 70 medarbejdere på 
Holeby Skole, hvor Richard Samuelsen 
er leder, skal fx fremover have én leder, 
hvor de indtil august 2007 havde tre. 

”Det kommer til at ramme forskelligt 
fra skole til skole, men generelt er der 
tale om en voldsom nedskæring”, siger 
skolelederen.

Lolland Kommune har tidligere over-
for Skoleledelse fastholdt, at man trods 
de forventede besparelser ikke kommer 
under landsgennemsnittet med hensyn 
til ledelsestid.

De kommende afdelingsledere har 
endnu ikke fået beskrevet deres arbejde 
eller haft drøftelser om, hvordan de skal 
overkomme det.

Lene Nørgaard. Minus 20%...                           ... og Mogens Marcussen. Minus 20%...                 ... og Bente Solgaard. Minus 20%!
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For 2 ud af 3 danske kommuner
  Fra de største til de mindste

 TR2000 bliver til Trio
Opgrader gratis 
Informationsseminarer rundt om i Danmark
Fra marts 2008 bliver TR2000 til Trio. Trio er den komplette pakke til at holde styr på, hvem 
der laver hvad og hvornår. Er du allerede fortrolig med TR2000, vil du intuitivt kunne fortsætte 
arbejdet med styringen af tjenestetiden i Trio. Alle planlægningsdata fra TR2000 kan direkte 
konverteres til Trio. 

Trio indeholder en række nyheder bl.a.:
 Flerbrugerversion
 Flere ringetidssæt
 Visning af samtlige aktivitetstyper i oversigtsskemaet
 Visning af grupper/team
 Håndtering af pædagogaftalen

TR2000 og Trio 
- let og elegant tjenestetidsadministration

Netbaseret fagfordeling
Det nuværende fagfordelingsmodul afløses i Trio af et browserbaseret modul.  
Andre pc’er på netværket kan derfor inddrages til fagfordeling – uden særlig instal-
lation. Følg direkte med i fagfordelingen inde i Trio da både  
fagfordelingsmodulet og Trio arbejder på samme database. 

½-dags informationsseminarer i ugerne 5, 6 og 9
På seminarerne vil vi vise Trio og Trio fagfordeling samt fortælle, hvilke ændringer 
der er i forhold til nuværende TR2000. Du kan læse mere og tilmelde dig direkte på 
Tabulex’ hjemmeside på adressen:  
www.tabulex.dk | Kursus | Trio



16 • Skoleledelse • december 2007

I en ikke ukendt klagesang fra aviser og nyhedsudsendelser 
lyder omkvædet: Mangel på lærere! Især skulle problemet 
være stort på de mindre skoler ude på landet.

Derfor skulle det da også være underligt, om de på Øster 
Starup Skole ved Egtved kunne regne med et pænt antal  
ansøgere, når en ny stilling bliver slået op. Men det kan de, 
og det skyldes flere faktorer. En af dem hedder Jens Dall-
Hansen, der har været skolens leder i syv år.

”Jeg kom fra en lederstilling på et skolehjem, og her blev 
der taget godt imod praktikanter. De fik en god intro. Tilgan-
gen til dem var, at det var rart med nogle friske øjne, som 
kunne pege på de gode ting på stedet. Det ville jeg gerne 
tage med mig over i mit nye job, når det drejer sig om nyan-
satte”, fortæller skolelederen. 

På hans nuværende arbejdsplads er der ingen praktikanter, 
og så må de nye lærere lokkes til på andre måder. Skolelede-
ren husker selv velkomsten på Øster Starup Skole som god, 

men den nye leder ville gerne have en procedure for nye  
læreres første tid på skolen, ned på skrift. Det skulle sikre  
en god modtagekultur på skolen i fremtiden.

”Jeg satte mig sammen med tillidsrepræsentanten og en 
ny lærer, og så fik vi lavet en række tiltag, som gør, at vi er 
en attraktiv skole for nye lærere”, siger han.

God søgning
I dag hører skolen med 315 elever og 30 ansatte under Vejle 
Kommune, men tidligere var den under Egtved/Give, og i 
den tid skulle man som lille landsbyskole være vakse ved  
havelågen for at få de dygtige nyuddannede.

”Vi var jo i konkurrence med Kolding og Vejle, og det er vi 
da til dels stadig, men på trods af det, så har vi ikke manglet 
ansøgere. Vi har fået et godt ry blandt de nye lærere, og da 
vi et år skulle ansætte fire nye lærere, havde vi mange ansø-
gere”, siger han.

De små skoler er ofte i hård 
konkurrence med de nærmeste 
større byer om at få de bedste 
nye lærere, og det er ikke altid, 
de ender som tabere

Af Torben Christensen • Foto Anders Brohus

Småt kan 
være godt 
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I år har skolelederen ansat en ny lærer, en viceinspektør og 
en skolesekretær. Den tidligere viceinspektør er blevet skole-
leder på en anden skole, og det skete så hurtigt inden ferien, 
at der ikke var tid til at sætte hele ansættelsesproceduren i 
gang før ferien. Så den nye viceinspektør er først tiltrådt i ok-
tober.

”Det har jeg da godt kunne mærke, men heldigvis er der 
en lærer, som har stået for vikartimer, men jeg glæder mig 
til, at den nye viceinspektør bliver sat ind i arbejdet”, siger 
Jens Dall-Hansen.

Erfarne hjælper nye
En af tiltagene på Øster Starup Skole er en mentorordning. 
Skolelederen er godt klar over, at det i sig selv ikke er særligt 
nyskabende, men ordningen virker, fordi de erfarne lærere 
har taget godt imod den.

”Generelt er de erfarne lærere positive. De kan jo godt se, 

at det er det, som der skal til, for at få nye lærere til at falde 
til på vores skole”, siger han.

En af de kendte problemstillinger er, når en nyuddannet 
lærer fuld af gå-på-mod disker op med sine ideer, og så bli-
ver mødt af en sukkende initiativdræbende ”det har vi prøvet 
før” melding.

”Jeg oplever, at de erfarne lærere stiller sig til rådighed 
med råd og vejledning, hvor de ikke bremser en ide fra be-
gyndelsen af. Det kan så godt være, at den nye lærer kom-
mer til samme konklusion, som den erfarne lærer har ople-
vet, men mange gange har forholdene jo ændret sig. Om 
ikke andet får den nye lærer jo tilegnet sig en ny erfaring”,  
siger Jens Dall-Hansen.

Han oplever også, at der efterhånden er mentorspecialis-
ter blandt de ”gamle” lærere, og der mangler ikke kræfter til 
denne funktion. Der er ligefrem en kvindelig lærer, som gen-
tagne gange har fungeret som mentor i indskolingen, som de 

Jens Dall-Hansen, 50 år, skoleleder på Øster Starup Skole, har indtil videre ikke haft noget problem med at få et kvalificeret ansøgerfelt.
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nye lærere kalder ”vores mor”. Endelig letter det hans  
arbejde, når mentorordningen er så selvstyrende, som den  
er blevet.

Skolen har mange faste traditioner med fordybelsesuger, 
skolefester, motionsdage mv., og det kan være svært som  
ny lærer at vide, hvordan det nu lige skal gøres.

”Vi har forsøgt at skrive en vejledning, men det virker fak-
tisk meget bedre, at mentorerne tager fat i de nye og giver 
dem en forklaring”, siger han.

Der gøres også meget for, at nye lærere kan få deres ’øn-
skeskema’. I den forbindelse har der været lidt bekymring fra 
de ’gamle’ lærere, som har måttet se sig stillet bagerst i 
køen, når der har været flere nye lærere, der først skulle 
have deres fagfordeling på plads.

Jens Dall-Hansen holder samtaler med de nye lærere efter 
tre måneder. Samtalerne er baseret på overværelse af den 
nye lærers undervisning og samtaler med teamkollegaer, 
men han har føjet en ekstra dimension til evalueringen af 
den nyansatte.

”Jeg spørger eleverne, hvad de synes om deres nye lærer. 
Det har vakt skepsis hos nye lærere, men jeg informerer dem 

inden, jeg snakker med eleverne, og så føler de sig trygge 
ved det. Jeg sørger nemlig altid for at spørge eleverne på en 
positiv måde som for eksempel, ’hvad er din nye lærer god 
til?’ eller ’er der noget, du synes læreren kan blive endnu 
bedre til?’. Det giver mange gode input”, understreger han.

Elevgrundlag sikret
Skolen var tidligere overbygningsskole for Vester Nebel 
skole, der nu er blevet lagt ind under Kolding Kommune. Der 
har været problemer med at tiltrække elever til overbyg-
ningsskolen, men ikke de seneste år.

”Da jeg kom her, fik vi 30 procent af eleverne til overbyg-
ningen fra Vester Nebel Skole. Der var mange fordomme om 
skolen. Blandt andet var der mange forældre, der havde et 
forvrænget billede af vores ældre lærere, idet de spejlede sig 
i deres egen oplevelse af ældre lærere. Men skægt nok var 
der flere af forældrene, der havde haft nogle af vores nuvæ-
rende lærere – og ’dem var der ikke noget galt med’, kunne 
de fortælle”. 

Det lykkedes for den nye skoleleder at vende udviklingen, 
så skolen forrige år fik 95 procent af eleverne. 

Ta’ vel imod 
de nye

Introduktionen af nye lærere 
på Øster Starup Skole organi-
seres inde for disse rammer:

Formål med mentorordning:
•   At give den nye lærer en god 

og tryg start.
•   Mulighed for supervision

Måden det skal organiseres på:
•  At den nye lærer får en kontaktperson tilknyttet. 

•   En erfaren lærer. En person, som den nye lærer har nog-
le fælles referencer med.

 •   Bl.a. at man er i kerneteam sammen eller underviser  
i samme fag.

•  Der skal tildeles et antal timer til ”rådgivning” og faglig 
diskussion.  

•  Timerne skal lægges i en pulje som en akkord. Der til deles 
10 timer til både den nye lærer og til mentoren. 

•  Erfaringen viser, at der primært er brug for vejledning og 
gode råd inden for de første 6 måneder. I starten er hoved-
vægten lagt på praktisk information og vejledning, senere 

er det værdifuldt at drøfte mere overordnede pædagogiske 
overvejelser ud fra konkrete oplevelser.

•  Der skal være mulighed for at mentoren kan deltage i den 
nye lærers 3-månederssamtale.

Andre fokuspunkter i forbindelse med nyansættelser:
•  En ny lærer skal være med i et kerneteam.   
•  Ved fagfordelingen sørges for at den nye lærer har  

minimum 6 timer i kerneteam-klassen.
•  De(n) nye lærer(e) får forlods tildelt et skema, der tager 

udgangspunkt i:
 •  Liniefag.
 •  Få klasser.
 •  Faste samarbejdspartnere.
 •  Maximalt timetal på 25 om ugen.
•  At alle ansatte på skolen yder støtte og vejledning til den 

nyansatte.
•  At den nye lærer fortæller om sine oplevelser af skolen på 

et pædagogisk rådsmøde.

Man overvejer desuden løbende, hvordan nyansatte får den 
bedst mulige støtte, f.eks. er der overvejelser om netværks-
grupper for de seneste ansatte lærere, introduktionshæfte 
mv.
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”I dag er vi i den paradoksale situation, at vi ikke mere er 
overbygningsskole for Vester Nebel Skole, men rigtig mange 
af forældrene fra området ønsker forsat, at deres børn skal 
gå på vores skole. De benytter sig så af det nye frit-valgs-
skoletilbud. Desværre har vi kun få ledige pladser, da vi ikke 
må udvide klasseantallet med elever fra andre kommuner”, 
siger han.

Jens Dall-Hansen tror ikke, at kommunesammenlægnin-
gen med Vejle kommer til at betyde en elevnedgang på lang 
sigt. I området er der mange udstykninger, 500 af slagsen, 
og Øster Starup Skole er det naturlige valg i området, hvor 
der ikke umiddelbart er nogle privatskoler i nærheden.

Nyt netværk
Jens Dall-Hansen har fulgt kommunesammenlægningen på 
nærmeste hold, da han sidder i kontaktudvalget i Vejle Kom-
mune.

”Det er målet, at der skal opbygges et fællesskab mellem 
de 35 skoler, der er i kommunen, og det er et stort arbejde. 
Vi har haft nogle gode fælles seminarer for alle skoleledere, 
er ved at udarbejde forslag til kommunens politik for skole-

ledelse og har etableret netværk, hvor skoleledelserne er ble-
vet fordelt i netværk på tværs af de gamle kommunegræn-
ser.

På efteruddannelsesfronten har Jens Dall-Hansen overvejet 
en Master i ledelse, men han er også realistisk i forhold til 
sine fremtidsplaner.

”Det skal jo også stå mål med den stilling, jeg har nu, og 
der er en Master nok ikke så nødvendig”, siger han.

Kontakten til eleverne får han via den undervisning, som 
han har lagt ind i sin arbejdsuge. På de mødetynde dage 
mandag og fredag underviser han i svømning på mellemtrin-
net, tager et smut i 0. klasse og får kontakt med overbygnin-
gens elever ved at undervise i forskellige valgfag..

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

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

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

Vi beskæftiger primært uddannede lærere.

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

Læreruddannede vikarer
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Vi er energikilden i den integrerede indsats, lyder det  
i Det Kriminalpræventive Råds nyformulerede vision for  
at nedbringe de unges kriminalitet 

Af Helle Birch • Foto Lise Dreistel

Når man ser på Det Kriminalpræven-
tive Råds organisationsdiagram, finder 
man øverst den såkaldte plenarforsam-
ling, som består af organisationer og 
personer der støtter rådet. Det er en 
blandet forsamling med repræsentan-
ter fra bl.a. sikringsbranchen, forsik-
ringsverdenen, politiet, undervisnings-
området, arbejdsgiverforeninger m.m. 

Adspurgt hvad så forskellige instan-
ser kan tilbyde hinanden, svarer sekre-
tariatsleder Anna Karina Nickelsen og 
formanden for rådets SSP-udvalg, nu 
pr. 1. oktober 2007 Børne/Unge-udvalg, 
tidl. politimester Lars Rand Jensen, at 
plenarforsamlingens medlemmer har 
det til fælles, at de arbejder mod sam - 
me mål: At reducere kriminaliteten.

De gør det blot med forskellige inci-
tamenter og indgangsvinkler. Nogle vil 
gennem sikring gøre det sværere at 
begå kriminalitet, mens andre med 
pædagogiske midler forsøger at højne 
moralen og lovlydigheden. Desuden  
afspejler de tilsammen det danske 
samfund. 

De to beskriver det Kriminalpræven-

Grib konflikten 
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tive Råd som et nationalt organ, der har 
til formål at sætte fokus på vilkårene for 
lokal forebyggelse; et organ, der kan 
samle op på det arbejde, der foregår lo-
kalt og lave nogle samlede beskrivelser; 
sørge for at gøre viden tilgængelig og 
stille værktøjer til rådighed der kan bru-
ges lokalt i det kriminalpræventive ar-
bejde; sætte fokus på problem områder 
og give ideer til løsningsmodeller.

Konfliktråd og sanktioner
I Danmark har vi haft systematisk kri-
minalprævention i længere tid end de 
lande, vi normalt sammenligner os 
med, nemlig siden 1971. I de tidlige år 
var Det Kriminalpræventive Råd med 
til at sætte fokus på at kedsomhed og 
ensomhed blandt unge kunne føre til 
rutinekriminalitet. 

Det førte til en række initiativer. Den-
gang var knallerter det store hit, og de 
unge fik steder, hvor de kunne dyrke den 
interesse. Også ferieaktiviteter for børn 
og unge blev det til. I dag er der fokus 
på emner såsom miljøplanlægning, bo-
ligområder og nærpolitik. Senest er man 
begyndt at kigge på byrum.

Ifølge Lars Rand Jensen er der i sam-
fundet i dag mange velfriserede miljøer 
og konforme boligområder med be-
grænset plads til alternative udviklinger 
og udfoldelsesmuligheder. Det er en 
tendens, der kan føre til mere krimina-
litet og derfor et område, der er værd 
at kigge på. En stor del af indsatsen 
rækker sig dog mod folkeskolen. Af  
eksempler kan nævnes undervisnings-
materialet ”Alle de andre gør det”, der 
hand ler om sociale spejlinger.

Den mere specifikke indsats i forhold 
til kriminalitet blandt børn og unge hand - 
ler blandt andet om konfliktråd. På an-
befaling af Det kriminalpræventive Råd 
kører der et forsøg for 15-årige. Efter  
f.eks. en voldsepisode forsøger man  
sig med mægling mellem offer og ger-
ningsmand. De skal tale om konflikten 
og forhåbentlig genoprette den skade 
der er sket. Metoden er blevet brugt 
som et supplement til straf, men kan på 
længere sigt måske blive et alternativ til 
straf. Forsøget bliver p.t. behandlet i et 
lovforberedende udvalg. Et lignende for-
søg har tidligere fundet sted blandt 12-

15-årige og er blevet evalueret med po-
sitive resultater.  

Et andet alternativ til traditionel straf 
er ungdomssanktionen, der kan bruges 
til unge 15-18 årige, der har begået al-
vorlig kriminalitet. Det er et toårigt for-
løb hvor den unge først er på en sikret 
institution, siden på et opholdssted 
med mulighed for skolegang, arbejde 
og fritidsaktiviteter, og derefter gradvist 
sluses ud i samfundet igen. Projektet 
har ikke været den succes, man håbede 
på. Problemet er, at mange af de unge 
simpelthen er for svage til den sank-
tionsform. 

Om den kriminalpræventive indsats 
virker, er det svært at give et entydigt 
svar på. En ungdomsundersøgelse la-

vet i 2005 viser, at flere unge end før er 
lovlydige. 40% af de 14-15 årige har al-
drig begået noget kriminelt, hvilket kun 
gjaldt for 25% i 1989. Men samtidig er 
kontrasten mellem lovlydige og krimi-
nelle blevet større. Det lovlydige er ble-
vet mere lovlydige, mens de kriminelle 
er blevet mere kriminelle. 

Nye kredsråd
I forlængelse af politireformen er der 
blevet oprettet 12 nye kriminalpræven-
tive kredsråd med landets politidirektø-
rer og borgmestre som faste medlem-
mer. Kredsrådene styrker samarbejdet 
mellem politi og kommuner på ledel-
sesniveau, og er lovmæssigt forplig-
tigede til at lave et samarbejde med 
skole og sociale myndigheder.

De nye kredsråd åbner for nogle nye 
muligheder i det kriminalpræventive  
arbejde. Når man sammenholder det 
med de forandringer, kommunalrefor-
men har ført med sig, så står det klart 
at det kriminalpræventive arbejde er 
inde i en forandringsproces. 

Det er noget, der kan mærkes hos 
det Kriminalpræventive Råd. Anna Ka-
rina Nickelsen er meget optimistisk i 
sine forventninger til det nye kredsråd. 
Samarbejdet mellem de forskellige in-
stanser, som hidtil har været frivilligt, 
bliver mere ensartet, og dermed enk-
lere. De større enheder betyder at man 
kan bruge færre ressourcer. Det er en 
god ramme, som kan give et løft til det 
kriminalpræventive arbejde. 

SSP-samarbejdet
Et centralt element i SSP-samarbejdet 
er det nye Børne/Unge-udvalg. Samar-
bejdet baserer sig på fleksible enheder, 
som er forankret i de enkelte kommu-
ner. Dermed findes og løses proble-

merne lokalt. Det Kriminalpræventive 
Råds bidrag er så at poste viden og idé 
ind i det. 

Lars Rand Jensen ser frem til de nye 
muligheder, som vil komme i og med 
at SSP-samarbejdet forankres i de nye 
kredsråd. Det vil forbedre mulighederne 
for at samle op på tendenser, ideer og 
udviklinger samt gøre den viden til-
gængelig på lokalplan. Samtidig bliver 
SSP sat ind i et bredere perspektiv, der 
udover skole, socialvæsen og politi, 
også omfatter de, der arbejder med 
misbrug, sundhed, boligområder etc. 

SSP-medarbejder i Ny Assens Kom-
mune, Jesper Frank Jensen, fortæller, at 
konsekvensen af kommunalreformen 
for ham imidlertid er, at han har fået 
langt mere arbejde og betydeligt min-
dre budgetter at arbejde med. Han si-
ger, at før reformen var SSP noget der 
rykkede. Man var på forkant med tin-
gene, men nu er han hele tiden et par 
skridt bagud. Han har svært ved at 
gøre sit arbejde så godt som han gerne 
ville og gjorde før.

Der er i dag mange velfriserede miljøer  
og konforme boligområder med begrænset 
plads til alternative udviklinger og 
udfoldelses muligheder...

„

»
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SSP-samarbejdets styrke ligger i,  
at det er decentralt og fleksibelt,  
siger Anna Karina Nickelsen.

Skolelederne er repræsenteret i Rådet

Det kriminalpræventive Råd (DKR) blev oprettet i 1971 og  
hører under Justitsministeriet. I rådets formålsparagraf hed-
der det, at rådet virker for forebyggelse af kriminalitet ved 
gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, 
ved oplysning eller på anden formålstjenstlig måde.

Rådet er bygget op med en plenarforsamling bestående af 
en række organisationer, brancher og personer, heriblandt 
Danmarks Lærerforening og Skole lederne, Advokatrådet, 
Sikkerhedsbranchen og Dansk Arbejdsgiver fore ning.

Formand for rådet er professor, dr. jur. Eva Smith. Der er 
fem stående udvalg: Det Tekniske Sikringsudvalg, Udvalget 
for Taktisk kriminalpræventiv Rådgivning, Det Kriminalpræ-
ventive Miljøplanlægningsudvalg, Udvalget for Kriminal-
præventiv Orientering og Børn/Unge-udvalget. 

 
Skolelederne har plads i to af DKR’s udvalg: SSP-udvalget, 
nu det nye Børne/unge-udvalg og så Udvalget for kriminal-
præventiv Orientering; begge steder repræsenteret ved Ole 
Birch.

DKR har for nylig vedtaget en ny udvalgsstruktur, så frem-
over kommer rådet til at bestå af følgende udvalg: Borger-
udvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, By- og  
Boligudvalget og Børn- og Ungeudvalget. SFR vil få plads i 
et eller flere af disse udvalg.

Til gengæld er Skolelederne ikke medlem af DKR’s styren-
de organ, plenarforsamlingen. Det er dog muligt at søge op-
tagelse i forsamlingen. Læs mere om Rådet på www.dkr.dk.

Dertil siger Lars Rand Jensen, at det 
kan se sådan ud mange steder. Men 
det er vigtigt at se det i fugleperspek-
tiv, for reformen er først ved at falde på 
plads. Selvom det virker som om bud-
getterne er blevet mindre, behøver det 
ikke at forholde sig sådan. Måske er de 
samme budgetter stadig til stede. De 
befinder sig bare et andet sted i syste-
met. Det tager tid at lære nye struktu-
rer og personkredse at kende.

Reformerne kan føre til frustrationer 
for den enkelte SSP-medarbejder, fordi 
de er vant til en fri arbejdsform, men 
nu skal det være anderledes. Kommu-
nerne står overfor et stort arbejde med 

at genskabe de lokale SSP-strukturer, 
hvor de enkelte kommuner skal finde 
ud af, hvilke fora der er nødvendige, og 
hvordan de vil indrette sig, og det er 
noget der kommer til at tage tid. Hidtil 
har kommunerne styret SSP-arbejdet 
som de fandt det bedst. Hvordan det 
kommer til at se ud fremover er stadig 
et lokalt spørgsmål. Lars Rand Jensen 
regner dog med, at der de fleste steder 
vil komme selvstændige SSP-udvalg 
bestående af f.eks. politikere og em-
bedsmænd.

Børne/Unge-udvalget anbefaler, at 
man i første omgang holder fast i det 
SSP-arbejde, der allerede finder sted, 

for SSP er ikke nødvendigvis det første 
der bliver taget fat på. 

I og med at det nu skal lægges ind i 
nye og mere formelle strukturer er det 
vigtigt at man er opmærksom på at 
fleksibiliteten ikke forsvinder i bureau-
kratisering, envejskommunikation, og 
problempåpegninger uden efterføl-
gende indsats og løsning. Lars Rand 
Jensen ønsker, at SSP fortsat skal være 
en lokalfølsom organisation, hvor ny vi-
den omsættes til de lokale forhold, og 
hvor problemerkendelse kan løftes op 
til politisk afgørende handling..

forlag@fmb.dk

Telefon 43 50 30 30

www.fmb.dk

Årsplaner – Evaluering – Elevplaner 

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

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

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

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

Læreren logger ind med sit Uni-Login, når skolen har købt programmet. Derefter kan 
elever, klasser og lærere, der er oprettet hos Uni-C hentes ind i programmet. 
Vejledning og hjælp findes på nettet. 

elevplan.nu indgår i it-abonnementet SkolePro - It til alle fag. Du kan også læse mere 
på www.skolepro.dk.

Bestil hele SkolePro-pakken til køb eller gennemsyn på tlf. 43 50 30 30. Eller bestil 
blot elevplan.nu til gennemsyn.

elevplan nu 2.indd   1 29-11-2007   09:23:46
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Se muligheden
 og grib chancen
I udkanten af Aalborg Kommune residerer en skoleleder. En produktiv  
en af slagsen, som der ikke går mange af på dusinet…

Af Michael Diepeveen • Foto Anne Mette Welling

Løbende dukker der indlæg, ros og ris 
op i redaktionens mailboks. Måske 
10-12 stk. om året; altså ikke meget, 
men det vidner om, at skolelederne 
forholder sig til deres fælles blad. 

Der er særligt én afsender, der skiller 
sig ud med hensyn til kvalitet og kvan-
titet. Det er Grethe Andersen, skole-
leder på Vester Mariendal Skole i Aal-
borg. I en lind strøm er der 
gennem nu 10 år fremsendt 
betragtninger om folkeskolen. 
Ja, der er næppe noget, hun 
ikke kaster sig over og får sin 
egen skole til at iværksætte, 
hvis ikke det allerede er sat i 
gang…

Selvfølgelig er der noget 
”se-hvad-vi-kan” udfordrende 
over at pege på, at stort set 
alt kan lade sig gøre, hvis 
man vil. Og for nogle er Grethe Ander-
sen da også en torn øjet, men stilen er 
sjældent pralende eller agiterende. Sig-
tet synes mere basalt at ville videns- 
og erfaringsdele. 

Hun har bidraget til at formulere et 
teoretisk grundlag for skoleledelse. Til 
forskel for mange teoretikere med en 
stærk forankring i praksis. Med tiden 
har hun udvidet territoriet med kursus-, 
oplægs- og forfattervirksomhed. Refor-

mator, skribent, repræsentant i centrale 
udvalg og mor til fire… en ild sjæl, der 
tilsyneladende kan og vil det hele. 

Alle elever skal med
Vi møder Grethe Andersen på hendes 
10.000 m2 store skole fra 1968 med 520 
elever og 135 ansatte inkl. SFO og spe-
cialklasserække. Hun virker afslappet. 

Der findes ikke hindringer, men udfor-
dringer, tilgangen bør være positiv og 
anerkendende. Det er hendes måde at 
gøre tingene på. 

”Mange har en oplevelse af usikker-
hed, fordi vi er begyndelsen af i en 
fase, hvor vi tænker anderledes. Men 
det er nødvendigt at gøre det. For selv 
om folkeskolen, herunder min egen 
skole, umiddelbart ligner skolen for 
30-40 år siden med lange gange, klas-

selokaler og lærere, der underviser… så 
er alting forandret. Samfundet, foræl-
dre, elever mv.”.

 ”Et forhold, vi ikke taler så meget 
om, er, at vi har haft en tro på, at en-
hedsskolen kunne bryde den negative 
sociale arv. Det kunne den ikke. Under-
søgelser viser tværtimod, at vi i Dan-
mark kun ringe grad formår det. Derfor 

må vi spørge, hvad forklarin-
gen er, og hvad kan vi gøre?”.

For Grethe Andersen er ve-
jen frem at arbejde med for-
skellighed i stedet for at holde 
fast i ensartethed og prøve at 
undervise børn, som om de er 
ens. For det er de slet ikke.

”Vi skal være meget bedre 
til at undervisningsdifferen-
tiere og holddanne. Praktisere 
læringsstile og lave projektori-

enteret undervisning, så vi får børn, der 
er kreative og innovative. Den traditio-
nelle klasseundervisning tror jeg ikke 
findes mere om 5-6 år”, siger Grethe 
Andersen.

Hun understreger betydningen af at 
inddrage resultater fra undersøgelser 
og forskning på skoleområdet, fx fra 
OECD, Danmarks Evalueringsinstitut, 
PISA eller DPU. 

”Når der afdækkes områder, vi bør 

„ Som en god lærer gør sit 
bedste for sine elever og 
skaber vilkår for dem, skal 
den gode leder gøre det 
for hele skolen
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Man har som leder en rolle og en indsigt, der betyder, at man skal gøre en forskel, siger Grethe Andersen.

»

tage fat på, er det bare at gå i gang. 
Det er viden, vi ikke kan ignorere, og vi 
må respektere, at vi er politisk styret. 
Vi skal få energien frem – den lyst og 
vilje til at udvikle, som folkeskolen altid 
har haft. Og så skal vi vise, at skolen 
selv kan”.

Man må nemlig være klar over, at 
der er andre, der vil have skolelederjob-
bet. Det kan være akademikere, der 
mener, de kan gøre det bedre, og sæt-
ter skolelederne sig frustrerede ned i et 
hjørne, så siger de: Jamen det er ikke 
for hårdt for os!

Hvad er god undervisning 
Grethe Andersen opfordrer til at bruge 
den fase, vi er i, som afsæt til en nyori-
entering, hvor man går kritisk ind og 

ser på den måde, man driver skole på, 
herunder hvordan man underviser?

”Der er tendens til at mene, at un-
dervisningen er et slags lærerens hel-
lige rum med metodefriheden som 
mantra. Der synes jeg, at vi i allerhøje-
ste grad skal se at få afklaret, hvad god 
undervisning er? Ved vi det? Kan vi få 
det beskrevet, så vi også kan få det 
evalueret”.

Grethe Andersen henviser til, at der 
fx findes en rapport fra EVA om læ-
ringsmiljøet, som viser, hvilke former 
for undervisningsorganisering, der eg-
ner sig til forskellige grupper. Eller en 
anden om, hvilken betydning elevind-
dragelse har. Og så fremdeles… netop 
nu arbejder lærerne på skolen med 
kvalitetssikring af undervisningen og 

projektet ”Den Gode Lærer”. 
Som leder har man ifølge Grethe  

Andersen ret og pligt til at prøve nyt. 
Og fra starten som skoleleder har det 
for hende været naturligt at ville foran-
dre og lægge idéer frem. Senere gav 
en diplomuddannelse fornyet inspira-
tion.

”Den var guld værd. Man får et heli-
kopterperspektiv på skolen og på arbej-
det som skoleleder. Bl.a. blev jeg op-
mærksom på, hvad der virker, hvilke 
faktorer der er afgørende for udvikling, 
hvordan får man skabt en organisering 
og hvor det er tilladt at udvikle?”.

”Den norske forsker i skoleudvikling 
Dalin siger, at praksis ændrer sig før 
opfattelsen. Derfor kan vi ikke sidde for 
længe i rundkreds og diskutere. Vi må 
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Det ligger i ledelse at møde forskelligheden og samle de mange gode idéer og forslag op undervejs...

gøre os nogle erfaringer. Noget kan vi 
så konstatere passer til vores skole, det 
arbejder vi videre med – andet er ikke 
lige sagen”.

Hver skole må finde sin vej, og Gre-
the Andersen ønsker at skabe et åbent 
miljø, hvor det er tilladt at bringe nye 
idéer frem og eksperimentere. Det ly-
der ligetil, men er det ikke. For det er 
næsten en naturlov, at der er mod-
stand, når man ændrer praksis.

”Som jeg selv kan tænke, at jeg vil 
drive skolevæsen anderledes end mine 
chefer, er der medarbejdere, der vil 
drive skoleledelse på andre måder end 
mig. Og man må gennem forskellige 
faser, bl.a. opgør med tiltuskede rettig-
heder og indgroede forestillinger om, 
hvad er god skole”.

Grethe Andersen holder fast i, at det 
er okay at ville forandre og prøver ikke 
at falde i fælden, der hedder, at det er 
bare hende, der vil lave alting om.

”For at få held med foretagendet 
gælder det om at forankre forandringer 
i praksis. Det kan ske ved at gå en tur 
rundt på skolen. Her hører man folks 
idéer: Jamen kunne vi ikke det? Eller 
jeg har for resten tænkt at… og så skal 
man være klar til at sige, at det lyder 
fornuftigt, lad os lige få aftalt, hvornår 
vi sætter os ned og kigger på det”, si-
ger Grethe Andersen.

Teamsamarbejde og coaching
Selvstyrende medarbejderteam er ind-
ført overalt på skolen. Der var usikker-
hed og nervøsitet over for det nye, men 

i dag går det godt, selv om det da sker, 
at et team ikke fungerer optimalt.

”Jamen – en skole er fyldt med kon-
flikter. Det væsentlige er, hvordan vi 
håndterer dem. At vi på en relativ stor 
arbejdsplads kan finde ud af at være 
uenige på en skikkelig måde – blive 
enige om, hvad vi er uenige om”.

”Mine medledere og jeg bruger bl.a. 
coaching. I dag indebærer det at ar-
bejde og at samarbejde, at man kan  
arbejde med sig selv”, siger Grethe An-
dersen, der også har videreuddannet 
sig i coaching. Men er medarbejderne 
rede til at lægge noget af deres per-
sonlighed på bordet?

”Langt de fleste siger ja tak til, at  
vi går ind individuelt eller i forhold til 
teamet. Det er vigtigt, at den form for 
støtte sker anerkendende og respekt-
fuldt. Til gengæld får man mulighed for 
at sig selv fra nye vinkler, og det kan 
give anledning til forandring – indefra”.

Når der skal forandres, er det vigtigt 
at motivere og skabe ejerskab til pro-
cessen. Men det handler også om at 
kunne delegere. Én leder kan ikke løfte 
alt, og derfor er det vigtigt med et vel-
fungerende ledelsesteam. 

På Vester Mariendal består team-
ledelsen foruden Grethe Andersen af 
en afdelingsleder, en viceskoleleder og 
en SFO-leder. Derudover er der en ser-
viceleder, tre afdelingsledere i SFO’en 
samt to ledende terapeuter, som lejlig-
hedsvis er med i ledelsesbeslutnin-
gerne. Det var i ledelsesteamet, at 
coaching fik sin debut. Siden har det 

gradvist spredt sig i organisationen.
”Ligesom de selvstyrende lærerteam 

fungerer teamledelse fantastisk godt, 
når man forstår at bruge forskellighe-
den og have en åbenhed, der gør, at 
alle kommer til orde, og at vi lytter til 
hinanden. Når jeg kigger tilbage på de 
forløb, jeg har været igennem, er jeg 
ikke i tvivl om, at en velfungerende 
teamledelse, det er 80 % af ens trivsel 
som skoleleder”.

Ind i en positiv spiral
Test, elevhandleplaner, kvalitetsrappor-
ter mv. føles for mange som en belast-
ning. Men for Grethe Andersen handler 
det om at få vendt tingene om.

”Vi var tidligt ude på skolen og i kom-
munen med planer, målstyring mv. Så 
da det blev besluttet på landsbasis, var 
vi nok mere vant til evaluering end 
mange andre. Og i stedet for at være 
afvisende, har vores fokus været, hvor-
dan følger vi op på de nye ting?”. 

Det gælder om at opbygge sin egen 
evalueringskultur. Fx da skolen skulle 
lave kvalitetsrapporten. Her brugte 
man en model med en række spørgs-
mål fra skoleforvaltningen. Men i ste-
det for at følge den slavisk, supplerede 
skolen selv med spørgsmål, der gik på 
opfølgning og evaluering af de mål, de 
har sat sig på deres skole.

”På den måde fik vi et godt øjebliks-
billede af, hvor vores skole, lærere og 
team er henne i forhold til egne princip-
per, elevernes sociale samspil og den 
måde, vi laver elevplaner på mv. Det 
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gør processen vedkommende, og så 
bliver man simpelthen klogere af at 
forholde sig til – og gå i dialog om – 
egen praksis”.

”Teamene erfarer, at de ser forskel-
ligt på tingene. De får øje på ting, de 
skal tage fat på. Man bliver mere be-
vidst, og det øger samhørigheden. Der 
er glæde over det, der går godt og  
fokus på det, der kan gøres anderledes. 
Så jeg ser de nye tiltag som en ge-
vinst”.

At de politiske indgreb 
er udtryk for topstyring, 
skal man efter hendes 
vurdering ikke lade sig 
kyse af. Tvært imod delta-
ger hun i det centrale ar-
bejde med at bygge en 
evaluerings- og doku-
mentationskultur op om 
skolen. Hvordan oplever 
hun det? 

”Det er klart, at når jeg skriver, hol-
der foredrag o.lign, er med i EVA’s be-
styrelse og formandskabet for Skole-
rådet 1 mv., er der nogle, der kan føle 
sig som en del af ’Grethes projekt’ og 
mener, at jeg er Haarders højre hånd. 
Det er jeg nu en gang ikke”.

”Jeg går ind alle vegne naturligt en-
gageret og holder fast i, at jeg er der 
for at lave en god skole. Jeg synes, det 
er spændende, det giver energi og ind-
sigt. Og så synes jeg faktisk, at det – i 
samarbejde med personalet – er lykke-
des at udvikle vores skole derhen, hvor 
den bør være i dag”.

På trods af sin forandringsiver er der 
en ting, som selv Grethe Andersen har 
svært ved at få lavet om. Det er, at 
gode initiativer bremses, fordi lærernes 
arbejdstidsaftale lægger op til, at alt 
skal være defineret og beskrevet i de-
taljer, inden man går i gang med skole-
året.

”Det er ikke tilfredsstillende. Også 
selv om vi har haft helhedsaftaler på 
skolen i syv år. Man må spørge, hvor 

ledelsesrummet er henne? Havde vi 
andre vilkår for at drive ledelse, ville vi 
opleve medarbejderne være endnu 
mere åbne over for nye opgaver”, siger 
hun.

Mangfoldighed og stolthed 
Det handler om at skabe en arbejds-
plads, hvor folk yder deres bedste, er 
glade for at gå på arbejde. Også selv 
om man kan være uenige, og lederen 
har næsen nede i mange ting.

”Jeg håber, at medarbejderne føler, at 
vores kultur bygger på tillid og dialog, 
og at de har en høj grad af frihed. Alt, 

hvad de er klar til at tage på sig af an-
svar og kompetence og opgaver, det 
skal de have mulighed for”. 

”Jeg ser medarbejderne som betyd-
ningsbærere. Lærere, pædagoger, tera-
peuter, støttemedhjælpere, service-
medarbejdere, skolesekretærer, bib - 
liotekarer og rengøringsassistenter. 
Den måde, vi er sammen med hinan-
den på, lægger børn mærke til. Når vi 
har et positivt samvær og synes, at vi 

hører til, er det udtryk for en rig og 
stærk mangfoldighed på skolen, 
tænker jeg”. 

Mangfoldighedsledelse kalder 
Grethe Andersen sin måde at 
drive ledelse på. Det er at skabe 
gode vilkår for at se mulighederne 
og turde gribe chancerne. Hvor 
man er stolt over, hvad man laver 
og ikke er bange for at sige højt, 
at man er god til det og det. Det 
fylder måske ikke så meget i fol-

keskolen nu, men det kan det komme 
til! Grundlaget er der!.
Note
1.  Rådet for evaluering og kvalitetsudvik-

ling af folkeskolen.

CV’et i den korte udgave…

Skoleleder Grethe Andersen, født 1957
Gift med skoleleder Per Bødker Andersen
Mor til fire på 14, 16, 23 og 25 år
Læreruddannet, Aalborg Seminarium, 1981
Lærer, 1981-97
Skoleleder Grindsted Skole, Aalborg, 1997-99
Skoleleder Vester Mariendal Skole, Aalborg, 1999-
Pædagogisk diplomuddannelse, 2001
Moduler, diplomuddannelsen i ledelse, 2004-
Coach, projektkoordinator og projektleder 
Foredragsholder, underviser, beskikket censor, 

Skribent i dagblade, tidsskrifter mv. samt forfatter 
af bl.a.: 
•  At lære er at leve, Kroghs Forlag, 1999
•   Pædagogisk ledelse, Danmarks Forvaltnings- 

højskole, 2002
Medlem af Uddannelsesudvalget, Aalborg Skole- 
forvaltning 2001-
Udpeget som ”vismand” i formandskabet,  
Skolerådet, 2006-
Medlem af bestyrelsen, Danmarks Evaluerings-
institut, 2006-

„ En af hemme lighederne ved  
at lykkes er at give slip! Ved 
delegering, teamsamarbejde, 
og tværfaglighed...
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Demokratiet…
…der ikke virker
Hvis antallet af timer, hvor lærere sidder i møder,  
blev udsat for analyse, kunne resultatet blive, 
at vi spilder vores ressourcer

Af Øjvind Hesselager • Tegning Annette Carlsen
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Tirsdag og klokken nærmer sig 14. Selv om vi ikke rigtigt  
gider, summer lærerværelset alligevel af en slags arbejds-
glæde. De pædagogiske rådsmøder er skolens vigtigste de-
mokratiske forum og muligheden for at møde alle kollegerne 
i en sammenhæng, hvor der godt nok er en formuleret dags-
orden, men også tid og rum for at grine sammen. Den so-
ciale lim er måske vigtigere end det formelle kit.

På min skole er der ostemadder og kaffe ad libitum. Må-
ske står der frisk frugt i kurvene. Ledelsen gør meget for at 
forsøde dagligdagen. Det vænner man sig hurtigt til. En kol-
lega, der har været på udvekslingsrejse har måske kiks med 
fra Holland eller chokolade fra Belgien. Vi hygger os.

Vi har kunnet se dagsordenen i en uges tid på intranettet, 
men de fleste ser den først nu. Mange har ikke en kopi af 
dagsordenen med til mødet. Alle kan bidrage til den, men 
næsten alle punkter bliver formuleret og fremlagt af toppen. 
Der er tillige nogle punkter til eventuelt, som den kyndige mø-
deleder får flettet ind, så mødet alligevel holder tidsplanen. 

Det er nemlig uhyre vigtigt, at vi slutter præcis kl. 16. Hvis 
vi slutter for tidligt, aner ingen, hvad man skal stille op med 
minutterne, som lærerne jo også har fået tid til i aktivitets-
planen. Dette sindrige arbejdsredskab, der reducerer den  
enkeltes bidrag til en tidsnorm og ikke primært en kvalitets-
norm. Man vænner sig til det. 

Jeg har ofte hørt mig selv spørge: Har jeg fået tid til det? 
Og så har ledelsen fremtryllet noget tid, jeg ikke har brugt, 
og pludselig havde jeg – lidt til min irritation – fået tid. Og til 
PR-møderne skal vi alle komme. 

I hajfyldt farvand
Når jeg i dag kigger tilbage på de pædagogiske rådsmøder, 
er der kun få punkter, der står klart i bevidstheden. Jeg min-
des punkter, hvor vi er blevet orienteret om dette eller hint. 
Altså uden diskussion og oftest også uden spørgsmål. Det er 
selvfølgelig punkter, der er vigtige for, at skolen kører i dag-
ligdagen. Men det er og bliver orienteringspunkter.

Jeg mindes også, at de sædvanlige 3-4 ”mødehajer” har 
markeret en holdning til andre mere diskussionsprægede og 
skolepolitiske punkter, som så er blevet lærergruppens hold-
ning, fordi lærere sjældent annoncerer direkte uenighed. Har-
monidemokratiet huserer; de, der siger noget først, kommer 
til at lægge linjen. Man skal jo kunne arbejde sammen bag-
efter. Og så vigtigt er det heller ikke, er holdningen.

Det betyder ikke så meget på bundlinjen. For det punkt, 
der kommenteres, ændrer sig ikke på grund af kommenta-
rerne. Det er en slags alibikommentarer, der positionerer for-
skellige fraktioners holdning til ledelsens udspil eller til et 
kommunalt initiativ. Man viser, man er imod flere test eller 
de nye former for afgangsprøve. Men det er ministeren jo  
ligeglad med. Eller en ældre generation af lærere markerer 
over for ledelsen, at de stadig er i opposition. Man holder liv 
i modstanden. Mod et eller andet.

Det svarer stort set til at protestere over færdselsloven ved 
ikke at blinke, når man svinger på en mørk og ensom lande-
vej en nattetime.

Jeg husker især én reel diskussion. Den handlede om ferie-
planen. Det meste af planen er fastlagt kommunalt. Men 
nogle dage omkring for eksempel Jul kan dribles rundt, hvis 
man for eksempel holder markedsdag en lørdag. Der måtte 
vi ligefrem skride til afstemning for at finde et resultat. Men 
det er også ret enestående!

Det jeg vil kalde de ”pseudodemokratiske punkter” domi-
nerer. I forbindelse med kommunalreformen skulle hver skole »
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i den sammenlagte kommune vælge tre skolepolitiske punk-
ter ud fra en lang liste. Punkterne skulle indgå i en ny fælles 
børn- og unge-politik, tror jeg. Hele formålet står lidt uklart i 
tågerne. Men vi diskuterede og prioriterede. Og mødelederen 
kunne på næste møde meddele, at hun efter reglerne og til 
tiden havde indberettet vores beslutning til en overordnet 
kommunal instans.

Siden hørte vi intet til planen. Den lever sikkert sit eget 
bureaukratiske liv i et ringbind på et kontor i kommunen.

Alibiskuespil
35 mennesker har i ca. en time talt frem og tilbage – eller 
bare ventet tavst. Det svarer til en spildt arbejdsuge. Lad os 
antage, at det er fornuft bag. Hvis man nu forfulgte ideen 
baglæns til dens udspring, ville vi sikkert ende hos en ambi-
tiøs sagsbehandler med akademisk baggrund, der ønsker at 
vise kontorchefen et udspil, der kan tilgodese politikernes sti-
gende trang til at markere sig over for skoleområdet, der jo 
udgør et vigtigere og vigtigere spørgsmål i den kommunal-
politiske kamp om stemmerne.

I dag hersker der jo en opfattelse af, at hvis noget er vig-
tigt, skal vi blande os meget i det. Måske er sandheden, at 
det vigtige skal man lade være i fred. Men politikerne ville 
have en ny børn- og ungepolitik. Og skolens ledelse må  
parere ordre, ellers risikerer CV´et at få skrammer.

Højdepunktet af den slags detailregulering kom da kom-

munen indførte såkaldte pornofiltre på computerne, så bør-
nene ikke kunne søge på ”patter” og ”pik” – hvilket jo ikke  
eliminerede de nævnte genstandes eksistens på jord, men 
tværtimod fik som konsekvens, at også almindelige spørge-
undersøgelser på nettet blev opfattet som krænkende og 
blokeret af filteret! Hurra – og vores IT-mand måtte bruge  
timer på at løse problemet…

Skolen blev hørt først. Vi var imod – ville hellere lære  
ungerne at søge rigtigt og bevidstgøre dem om nettets plat-
heder. Helt i overensstemmelse med dannelses idealet i  
folkeskoleloven. Men pornofiltrene var for længst vedtaget – 
inden høringen… og en dag skal pornofiltrene sikkert evalue-
res. Det samme skal den nye Børn- og Unge-politik.

Det bliver så på et andet rigtigt spændende PR-møde, 
hvor store dele af tiden skal bruges på at genopfriske, hvad 
det nu lige var planen eller filteret gik ud på. Og så går vi i 
undergrupper og melder derpå tilbage. For nu at sætte tin-
gene på spidsen – men kun lidt.

Det interessante er, at lærere er mindst lige så intelligente 
som andre mennesker. Hvorfor finder de sig så i disse pseu-
dodiskussioner eller åbenlyst forkerte beslutninger, som de 
skal lægge ”høringssvar” til. Hvorfor finder tænkende lærere 
med et presset program i 9. kl. sig i at skulle deltage i et så-
kaldt vaske-hænder-projekt, hvor hver elev og elevens foræl-
dre skal besvare et spørgeskema efter hver eneste fraværs-
dag, for systematisk at lokalisere hvor mange sygedage, der 
kan skyldes manglende håndhygiejne? 

Hvorfor insisterer vi ikke på kun at deltage i konkrete dis-
kussioner og kun at udføre opgaver, der tjener hovedformå-
let – en bedre undervisning? Hvorfor er lærere tavse, frustre-
rede tilskuere til politiske alibiskuespil, hvor projekterne skal 
blåstemples, men ikke kvalificeres? Og hvorfor er skolen på 
nogle områder endt som en forsøgsopstilling, hvor en række 
tidsrøvende foranstaltninger skal evalueres og fokuspunkter 
skifter hvert andet år – uden at en sjæl husker dem.

Til sidst vigtigst: Hvorfor bruger skolen som institution ikke 
lærernes samlede portion af kreativitet og iderigdom i udfol-
delsen og udviklingen af skolen? Det ville øge arbejdsglæ-
den, gøre skolen mere levende og dermed bedre.

Reformpause, tak 
Jeg tror desværre, at lærerne har tabt slaget om substansen i 
skolen til administratorerne og politikerne fordi, lærerne er 
blevet tids- og ikke kvalitetsfikseret.

Min kone er sælger. Det nytter jo ikke, at hun kommer 
hjem fra en lang dag på landevejen og ikke har solgt noget – 
jeg er freelancejournalist. Det nytter ikke, at jeg taler i tele-
fon i 7 timer – men ikke producerer noget, der kan sælges.

Da lærerne – og vel især deres faglige organisation – be-
gyndte at måle alting i minutter, tabte de fokuseringen på 

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

Han blev som journalist og uden læreruddannel-
se ansat i en lærerstilling på en sjællandsk skole 
med mandat fra skolens ledelse til at undre sig.  
I løbet af sit ophold var han klasselærer for en  
afgangsklasse.

Indtrykkene fra sit møde som ”fremmed fugl” 
med skolen har han omsat til fem artikler. Dette  
er den fjerde i rækken, der bringes i Skoleledelse.

 
Forfatteren kan kontaktes på  
oehesselager@hotmail.com.

»
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indholdet. Lærernes fokus og den faglige diskussion skiftede 
fra det skoleideologiske og pædagogiske til spørgsmålet om 
tid. Og dermed blev det muligt for andre at erobre indholdet.

Det kunne være befriende, at en spade igen blev en spade. 
Det handler om at få befriet lærerne fra såkaldte diskussio-
ner, som de ikke har indflydelse på. Samtidig skal skolens  

ledelse turde markere, at noget bare er beslutninger, der 
meddeles. Hvorfor skal man for eksempel underholde samt-
lige lærerne med uforståelige og oftest ulæselige fremlæg-
gelser af skolens budget, når det for længst er vedtaget af 
kompetente udvalg med lærerrepræsentation.

Den frigjorte tid – og den tæller både ledelse og lærerne – 
skal konverteres til indholdsdiskussioner på de pædagogiske 
felter, hvor lærerne har reel indflydelse. Og allerbedst ville 
det være, hvis ambitiøse embedsmænd og politikere lod sko-
len få fem års projekt- og reformpause. Fem år, hvor skolen 
fik lov at hvile i sig selv. 

Jeg mener: En bil, der kører, hiver man jo heller ikke på 
værksted for den mindste ridse. Man kører i den. Og når  
skaderne har hobet sig op, kan man give køretøjet et større 
eftersyn. Hvis det vel og mærke er nødvendigt..

„ Hvorfor insisterer vi ikke på 
kun at deltage i diskussioner 
og kun at udføre opgaver, der 
tjener hovedformålet – en 
bedre undervisning?

Master i naturfagsundervisning
Masteruddannelsen bygger videre på den erfaring, du har som lærer. 
Uddannelsen kobler din viden med den nyeste forskning inden for 
naturvidenskab og fagdidaktik i matematik og naturfagene. Du får 
også et indblik i den naturvidenskabelige forskning, som foregår på 
universitetet lige nu, og du får inspiration til, hvordan den nyeste 
forskning kan bruges i undervisningen.

Med en masteruddannelse i rygsækken kan du blive ressourceperson 
eller netværkskoordinator for naturfagsundervisningen på din skole 
og i kommunen.

Uddannelsen tager 2 år på deltid og starter september 2008.

Kontakt Syddansk Universitets Efteruddannelse
Ring på tlf.: 65 50 10 54, skriv til aaben@sdu.dk eller klik ind på 
www.sdu.dk/Naturfagsundervisning

MASTER 
I NATURFAGS-
UNDERVISNING

”Det er den bedste undervisning, jeg nogensinde har 
fået. Forskerne er ikke fra en anden galakse, sådan 
som fordommen siger. Jeg tror på, at naturfag igen kan 
komme på elevernes dagsorden.” 

Ebbe Larsen, lærer, Dalum Skole

AFVENTER GODKENDELSE

Uddannelsen starter i 2008 

under forudsætning af, 

at akkrediteringsrådet 

giver grønt lys.
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Som en følge af kommunalreformen er 
mange – herunder skoleledere – præget 
af en vis forvirring over nye opgaver og 
roller i det kommunale hierarki.

Mange er tillige af den opfattelse, at 
antallet af opgaver er vokset som følge 
af kommunesammenlægningen. Skole-
lederen er involveret i utallige kommu-
nale arbejdsopgaver med udarbejdelse 
af værdsættende personalepolitik og 
sammenhængende ledelsesgrundlag 
på tværs af ældreplejen og pasning af 
småbørn som det mest avancerede.

Konsekvens: Hun ses sjældent på sin 
skole! Klummen vil i en senere udgave 
forsøge at beskrive fænomenet: Gen-
nemtræksledelse med både åbne og 
lukkede vinduer.

Skolelederens opmærksomhed er 
især rettet mod hendes skole. Antallet 
af kommunale arbejdsopgaver forøger 
følelsen af ikke at varetage sin primæ - 
re arbejdsopgave – nemlig at være til 
stede og udvikle skolen. På sigt medfø-
rer dette stress og udbrændthed. Den 
voldsomme og meget personlige kon-
sekvens af dette – er ophør af det job, 
man dybest set har drømt om, og øn-
sker at give sig fuldt hen til.

Efteruddannelse af skolelederen vil 
forsøge at indføre hende i det hyper-
komplekse samfund med utallige kob-
lingspunkter (for den ikke uddannede – 
en jernbanelinie med mange statio- 
ner – blot optræder stationerne sam-   
tidigt) for at give hende et beredskab, 

så hun kan tackle at være på mange 
steder på en gang.

Forventningen lokalt og centralt er, at 
skolelederen er lovgivningens og kom-
munens forlængede arm, samtidig 
med at personalet forventer omsorg 
mod det, de opfatter som et tæppe-
bombardement af nye krav. Indførelsen 
af kvalitetsrapport og elevplaner med 
efterfølgende reaktioner fra personalets 
side taler sit tydelige sprog. 

Den igangværende planlægning af 
de skriftlige prøver i en mindre kom-
mune involverer alle led i organisatio-
nen samt både topledelse og faglige 
organisationer.

Hvis der landede en mand fra Mars 
med en eller anden form for psykolo-
gisk indsigt, ville han nok karakterisere 
ovenstående som lettere forvirret eller 
småbimmelims.

Er målsætningen i dagens samfund 
og for os selv, at vi skal agere som my-
rer i myretue, hvor der hele tiden bliver 
rodet i tuen med en pind og derfor fare 
rundt uden mål og retning. Meget tyder 
på det. En af de oftest fremsatte poin-
ter er, at vi lever i et informations- og 
videnssamfund, hvor tingene forandrer 
sig med lynets hast (300.000 km/s), 
hvorfor også skolen skal vendes på  
hovedet en gang i kvartalet.

Alene den kendsgerning at Google 
kun indekserer 20 % af den tilgænge-
lige information på nettet synes at indi-
kere, at der vil være en hel del, som vi 

aldrig får at vide eller har glemt, inden 
forekomsten dukker op. Tænk sig at et 
menneske i fjerne egne kan tænke en 
tanke, som jeg aldrig vil høre om. Er 
det ikke stressende? Vedkommende vil 
heller ikke blive optaget på finans loven, 
men gå rundt i sin helt egen videnhed 
uden at ane eksistensen af sin tankes 
rækkevidde.

Mere konkret kan emnet belyses ved 
at studere omfanget af dagsordner til 
møder i kommunalbestyrelser i selv 
mindre landsogne. Ud fra artikler i 
dagspressen er konklusionen, at en 
dagsorden med bilag sjældent fylder 
under 300 sider. Videre oplyses det, at 
den ofte fremsendes to til tre dage in-
den mødets afholdelse. Den ideale 
målsætning er, at oplysning fremmer 
indsigt og forståelse og dermed giver 
et bedre beslutningsgrundlag. Tidligere 
tiders anvendelse af simpel fornuft sy-
nes helt umoderne.

Ligner skolelederens arbejdssituation 
ovenstående? Feltmarskal Lord Alan-
brookes Krigsdagbøger 1939-45 med et 
samlet omfang på 747 sider beskriver 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
invasionen af Normandiet på under 5 
sider. Måske er opgaven for skolelede-
ren og måske især for hendes fagfor-
ening at beskrive vores udfordringer i 
tilsvarende kort, overskuelig form…

Michael Rasmussen

Lykkelig viden 
eller lykkelig 
uvidenhed

Klumme
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Case: Samarbejdsvanskeligheder eller ikke?
Mange skoleledere står på et eller andet tidspunkt i deres 
arbejde overfor en række udfordringer og problematikker i 
samarbejdet med en eller flere af skolens interessenter. 
Det kan være med personalet, det kan være med foræl-
dre eller det kan være internt i ledelsesteamet.

I de fleste situationer løses vanskelighederne, uden at 
den faglige organisation er indblandet. Enten har skole-
lederen selv de nødvendige redskaber, eller også trækkes 
der på hjælp fra forvaltningen eller eksterne konsulenter. 
Men ind i mellem må vi desværre konstatere, at tingene 
kan gå i hårdknude.

I en konkret sag var forholdet mellem en skoleleder 
med 18 års ledererfaring og en skolechef spidset til.  
Skolechefen vælger på et tidspunkt at indkalde skole-
lederen til en vejledningssamtale. Da vejledningssamta-
len set med skolechefens øjne ikke bedrer samarbejdsfor-
holdet mellem de to, vælger hun at tilbyde skolelederen 
et job som lærer i kommunen.

I samråd med sin faglige organisation vælger skole-
lederen at sige nej til en sådan løsningsmodel, og i stedet 
iværksætter kommunen så en påtænkt diskretionær af-
skedigelse begrundet i skolelederens manglende evne til 
samarbejde.

Samarbejdsproblemer kan være en rimelig grund til af-
skedigelse, men det forudsætter, at der er tale om alvor-
ligere problemer, der ikke har kunnet løses på lempe-
ligere vis end ved afskedigelse, ligesom det kræver en 
nærmere kvalificering af samarbejdsproblemerne. 

Ombudsmanden har opstillet nogle retningslinier for, 
hvornår samarbejdsvanskeligheder kan udgøre en saglig 
afskedigelsesgrund:

•   Problemerne har en betydelig negativ indflydelse på 
udførelsen af arbejdsopgaverne.

•   Klar forbindelse mellem samarbejdsproblemerne og 
den person, der ønskes afskediget

•   Hovedskylden må ikke kunne tilskrives andre.
•   Problemerne skal først være søgt løst ved mindre vidt-

gående skridt.
•   Det bevismæssige grundlag for tilstedeværelsen af 

samarbejdsproblemerne er sikkert.

Kommunen havde ikke dokumentation for de påståede 
samarbejdsvanskeligheder og kunne af den grund hver-
ken godtgøre, at skolelederen havde hovedskylden eller 
at problemerne havde en betydelig negativ indflydelse på 
udførslen af arbejdsopgaverne.

Da skolelederen heller ikke på noget tidspunkt havde 
fået en advarsel i forbindelse med samarbejdsvanskelig-
hederne, ligesom kommunen ikke have forsøgt at løse 
problemerne ved mindre vidtgående skridt, var mulighe-
den for at få kendt afskedigelsen ugyldig til stede.

Skolelederen vurderede imidlertid, at hans fremtid ikke 
længere lå i kommunen, og i stedet aftaltes en samlet 
godtgørelse inklusive egenpension på små 3 millioner 
kroner. En ganske dyr løsning for en kommune, da den 
ikke overholder principperne for, hvornår samarbejdsvan-
skeligheder kan udgøre en saglig afskedigelsesgrund.

På Skoleledernes hjemmeside kan du læse om media-
tionsmetoden, som angiver en række muligheder for 
håndtering af samarbejdsvanskeligheder, ligesom du i  
øvrigt kan finde gode råd til både forvaltning og ledelse i 
forhold til samarbejdsvanskeligheder.

Kontaktoplysninger for konsulentteamet findes på 
www.skolelederne.org

Skolelederne 
på sagen
I bladet bringer Skoleledernes syv konsulenter eksempler på sager, 
hvor foreningen er gået ind med støtte og vejledning
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Anmeldelser

Skolelederne 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

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

Skoleledelse og læringsmiljø 
Red: Ole Hansen 
Dafolo 

Veje til en styrket evalueringskultur 
Erfaringer fra to års udviklingsarbejde 
Red: Jens Saarup, Jytte Vinther  
Andersen og Peter Ulholm 
CVU København & Nordsjælland

Lean med hjertet – i det offentlige
Peter Kahr Greve & Birgitte Enslev  
Jensen 
Børsens Forlag

Skulle Skoleledernes 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

Kontrol og tillid
Ambivalenser i pædagogisk ledelse
Klaus Ernst Hansen
Forlaget PUC
128 sider, 175 kr. 

Kontrol og tillid. Sådan lyder den spæn-
dende titel på en ny lille bog, der har 
sit udgangspunkt i et speciale ved kan-
didatuddannelsen på DPU og bygger 
på et forskningsprojekt, hvor der er in-
terviewet fem personer fra to forskel-
lige kommuner.

Det kan være svært at omsætte en 
kandidatopgave til en populær bog. 
Dels skal der gives lidt slip på den vi-
denskabelige facon, og dels skal man 
passe på, at sproget ikke i et objektivi-
tetshigende ønske bliver for stift og  
kedeligt. Men ellers er bogen letlæst 
og omfangsmæssigt meget overkom-
melig. 

Bogen sætter fokus på relationen 
mellem skoleleder og lærer, og forfat-
teren ønsker at finde svar på spørgs-
målene: Hvorfor skabes der øget fokus 
på tillid og kontrol? Og hvilken betyd-
ning har det i relationen mellem leder 
og medarbejder?

Bogen peger på, at relationen lang-
somt ændres fra en persontillid til en 
strukturtillid samtidig med, at kravene 
til dokumentation og evaluering skær-
pes. Og at man som leder og lærer kan 
vælge at se på dette paradoks ud fra et 
optimistisk/konstruktivt eller et pessi-
mistisk syn. 

Konklusionen er dog ikke særlig klar. 
Efter at have læst bogen sad jeg til-
bage med spørgsmålet: Og hvad så?

Jeg stiller endvidere spørgsmålstegn 
ved, om det er rigtigt, at bogen skaber 
ny forskningsbaseret viden om skolelæ-
rere og lærere. Dels kan man diskutere, 
hvad der kan generaliseres ud fra inter-
views med 5 personer, og dels kan man 
diskutere, hvor meget ny viden, bogen 
præsenterer. 

Min SFO-leder har nu lånt mit ek-
semplar, for han synes, at titlen lyder 
spæn dende. Hvis han ikke får den afle-
veret igen, så er jeg ikke sikker på, at 
jeg kommer til at savne den…

Søren Moldrup
Skoleleder

Ahlmann-Skolen
Sønderborg

Fra personer til struktur

glædelig jul og godt nyt år!

   Alle medlemmer, 
       abonnenter m.fl . ønskes: 

Venlig hilsen Forum for Skoleledelse & Danmarks Sko le le der for ening 

God december,

Julen nærmer sig – og vi kommer hinanden mere ved! 
Besøg www.dsnet.dk, læs dagens citat om RUMMELIGHED 

og deltag i Fo rums spæn den de julekonkurrence

Vind 3 
fl . rødvin
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Medarbejder eller modarbejder
Religion i moderne arbejdsliv
Joel Haviv (Red.)
Forlaget Klim
314 sider, 299 kr. 

Bogens spændende titel fik mig straks 
til at melde mig som anmelder. Og det 
er bestemt en spændende bog! Redak-
tøren har således bedt 13 bidragsydere 
om hver at skrive en artikel til bogen. 
Det er ikke muligt her at referere dem 
alle – og nogle er bestemt mere inte-
ressante end andre.  

Artiklerne handler bl.a. om, at astro-
logi, spirituelle energier, selvrealisering 
og ”ny-åndelighed” i stigende grad til-
lægges betydning i management- og 
ledelsesstrategier. Udgangspunktet er, 
at organisationer har taget nye, religi-
øse metoder i brug i deres bearbejdning 
og styring af arbejdskraften. Og der-
med er tonen også lagt: Den er kritisk. 
Og så ved man det. 

Svend Brinkmanns artikel: ”Det nye 
præsteskab – religion som ritalin for 
folket” fandt jeg særlig spændende: 
Brinkmann skriver om, hvordan religion 
af Marx blev opfattet som opium for 
folket (skulle hendysse), men at nuti-
dens arbejdsmarked har brug for, at der 
”sættes gang i den”, og derfor kan re-
ligion sammenlignes med det amfeta-
minlignende stof: Ritalin. Religionen er 
i dag den psykologi og management, 
der sætter fokus på – og placerer an-
svar hos – det enkelte individ. Det er 
ifølge bogen blot en smart måde at ud-
nytte arbejdskraften på. 

Er personlig udvikling, selvrealise-

ring, coaching m.m. redskaber til 
glæde for de ansatte – eller er det kyni-
ske, kapitalistiske værktøjer? Det er 
det spørgsmål bogen stiller – og giver 
svar på. Hvilket mon? Læs selv.

Som redaktør kunne Joel Haviv må-
ske have styret sine bidragsydere lidt 
mere – eller valgt nogle af artiklerne 
fra. Omvendt er der jo noget om, at 
gentagelse fremmer forståelsen.

Bogen har gjort stort indtryk på mig. 
Jeg står lige foran at blive certificeret 
som coach og har fået noget at tænke 
over i forhold til, hvordan jeg fremover 
kan blive brugt og misbrugt. Jeg er ikke 
enig i alle bogens konklusioner – men 
den har skabt god refleksion i mit ho-
ved. Og jeg anbefaler den gerne som 
læseværdig for enhver leder. 

Søren Moldrup
Skoleleder

Ahlmann-Skolen
Sønderborg

Udvikling eller udnyttelse?

glædelig jul og godt nyt år!

   Alle medlemmer, 
       abonnenter m.fl . ønskes: 

Venlig hilsen Forum for Skoleledelse & Danmarks Sko le le der for ening 

God december,

Julen nærmer sig – og vi kommer hinanden mere ved! 
Besøg www.dsnet.dk, læs dagens citat om RUMMELIGHED 

og deltag i Fo rums spæn den de julekonkurrence

Vind 3 
fl . rødvin

Alle medlemmer,
   abonnenter m.fl. ønskes:

Venlig hilsen dit blad Skoleledelse & din forening Skolelederne

Samtidig vil den gamle redacteur gennem
 10 år gerne sige tak til de trofaste læsere.

  Venlig hilsen Marianne Kyed
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Fusioner i det offentlige   
Annemette Digmann & Ditte Hughes
Børsens Forlag 2007
124 sider, 199 kr. 

Bogen beskæftiger sig med forskellige 
aspekter af fusionsprocessen. Indled-
ningsvis sættes der lighedstegn mel-
lem en fusion og en tango, idet det an-
føres, at begge dele består af 3 trin: 
kontakt – samklang – bevægelse. Det 
er en noget simplificeret opsplitning, 
men ikke desto mindre formidlings-
mæssigt yderst fordøjelig.  

Der drages dernæst en parallel til 
New Public Management reformen af 
den offentlige sektor som baggrunds-
viden forud for den mere indgående be-
handling af fusionens delelementer. 

Der nævnes endvidere en række ek-
sempler på fusioner af nyere dato som 
dokumentation for, at fusioner er kom-
met for at blive. Forfatterne kommer 
med 3 interessante postulater: 

•   Fusioner er en permanent ledelses-
udfordring.

•   Offentlige ledere er blevet virksom-
hedsledere mere end faggruppele-
dere.

•   Strategisk arbejde bør som tommel-
fingerregel udgøre 30 % af ledelses-
arbejdet.

Særligt sidste punkt bør give anledning 
til refleksion over egen ledelsespraksis, 
uanset hvor man er i det offentlige sy-
stem. Bruger du 30 % af din ledelsestid 
på strategisk ledelsesarbejde?

Approachen til forandringsmodellerne 
den lineære og den cirkulær, begge pa-
rafraser over Poul Borums forandrings-
modeller, hvor den lineære relaterer sig 
til de teknisk-rationelle ændringsstra-
tegi, mens den cirkulære relaterer sig til 
den humanistiske og politiske ændrings-
strategi. Den eksplorative tilgang finder 
formentligt mindre anvendelse her. Der 
er ligeledes en udmærket gennemgang 
af 4 organisationskonfigura tioner som 
fundament for organisa tions-(re)design. 
Her kunne konfigura tio nen Adhocratiet 
været medtaget som relevant i relation 
til fusionsprocesser.

Medarbejdermotivationen kan enten 
tage udgangspunkt i det at være sam-
men eller i opgaven. Forfatterne væl-
ger opgaven som omdrejningspunkt for 
medarbejdermotivationen. De frem-
sætter ligefrem følgende vovede postu-
lat: ”…at med opgaven i centrum følger 
kulturdimensionen af sig selv”. Allige-
vel er de 3 næste kapitler helliget for-
skellige aspekter af kulturdimensionen i 
forbindelse med fusioner. Etablering af 
nye grupper, udvikling af nye kompe-

tencer og konflikthåndtering er de over-
ordnede emner, hvor konflikthåndtering 
synes at være den mest komplekse, 
specielt med hensyn til de kulturbårne 
konflikter.

”Gør målene operationelle” kunne 
være en alternativ overskrift på et af de 
sidste kapitler. Med andre ord: Trans-
former visionen til konkrete mål, som 
kan måles enten kvalitativt eller kvanti-
tativt, afhængig af formålet og det 
måltes beskaffenhed. 

Afslutningsvis oplistes forskellige 
analysemodeller til ovenstående (og 
andre) formål. Strukturanalyse, SWOT-
analyse, scenariometoden, interessent-
analyse, risikoanalyse og Ganttdiagram. 
Det sidste kan ved første øjekast virke 
en anelse simpelt, men de fleste ledere 
vil kunne frigive mentale ram, ifald de 
lader et Ganttdiagram opretholde over-
blikket. En ligefrem proportionalitet 
mellem fusionens størrelse/omfang og 
Ganttdiagrammets berettigelse synes 
åbenbar.  

En glimrende (hånd)bog for novicer 
udi fusionsfænomenet. Også anvende-
lig for velbevandrede. Bogen har svært 
ved at stå alene, men der gives gode 
oversigter/indsigter i mange af de  
temaer, der er centrale i relation til  
fu sionsproblematikker. For at blive i 
forfatternes indledende terminologi: 
Tak for dansen!

Benni Hauge Pedersen
Afdelingsleder, HD
Kerteminde Skole

En disco-tango a la carte

Anmeldelser

Skoleledernyt 
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.

Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af skolepolitiske temaer og problem- 
stillinger fra den aktuelle skoledebat samt faglig og fagpolitisk information.

 For at få ”Skoleledernyt” skal du blot tilmelde dig øverst 
til højre på hjemmesiden!
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Debat

Fremtidens 
skoleledermangel
For 20 år siden blev min fætter færdig med sin uddannelse 
til ingeniør. Fuld af optimisme, søgte han stillinger indenfor 
området. Desværre ville ingen virksomheder ansætte ham, 
fordi han ingen erfaring havde som ingeniør. 

Heldigvis endte historien med, at en fremsynet virksomhed 
ansatte min fætter. I dag er ”bøtten vendt’” 180 grader. Inge-
niørmanglen er så stor, at de ingeniørstuderende nærmest 
bliver headhuntet, inden de er færdige med deres uddan-
nelse. Men hvad har historien med skoleledere og manglen 
på disse at gøre?

Der hersker slet ingen tvivl om, at der inden for en over-
skuelig fremtid vil være et stort udbud af ledige lederstillin-
ger til folkeskolerne mv., der vil blive svært at få besat, i og 
med at mange nuværende ledere – til den tid – vælger at  
gå på pension. 

Allerede på nuværende tidspunkt er der i Danmark 159  
ledige lederstillinger. Et tal, der for blot få år siden var bety-
deligt lavere.

Jeg har selv søgt lederstillinger inden for skoleverden på 
forskellige niveauer. Jeg har lysten, viljen og gejsten til denne 
udfordring og har derfor også taget mange forskellige kurser 

såsom merkonom- og akademikurserne: Personalejura, per-
sonaleadministration, ledelse og samarbejde. Ja listen er me-
get længere. Men hvad får man så at vide til ansættelses-
samtalerne? Du har ingen skoleledererfaring. Det minder 
mig lidt om min fætters situation for 20 år siden, hvor han 
heller ikke havde erfaring som ingeniør.

Men hvordan skal man få erfaring som leder, hvis ansæt-
telsesudvalget ikke vil give én en fair chance til at vise, hvad 
man dur til og dermed få ledererfaring. Selv stillinger som 
afdelingsleder skal man have ledererfaring til. Det er meget 
frustrerende, og man føler sig magtesløs.   

Der mangler – i mine øjne – vilje til at give personer, der 
netop har gejsten en fair chance til at vise deres værd. Hvis 
denne udvikling får lov til at forsætte i nuværende spor ender 
den uden tvivl ikke så godt som historien med min fætter.

Claus Michaelsen
Lærer

Haderslev
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Tibberupskolen søger viceskoleinspektør

Helsingør Kommune
www.helsingorkommune.dk

Dit ansvarsområde som viceskoleinspektør vil blive 
mellemtrinnet. Opgaverne vil blandt andet bestå i 
tæt kontakt til områdets personale, og ansvar for 
hurtig varetagelse af sager mellem skole og hjem. 

Vi forventer at du
 er læreruddannet
 er interesseret i og brænder for ledelsesopgaven
 har pædagogiske visioner 
 er synlig og tydelig i hverdagen
 er flexibel og alsidig
 er selvstændig i dit arbejde mod de fælles mål
 har humor og signalerer livsglæde
 er robust og kan håndtere en travl hverdag

Vi tilbyder:
  en god skole med engagerede medarbejdere, 

forældre og elever
  et godt samarbejde mellem børn, forældre,  

lærere, pædagoger og ledelse 
 en stimulerende og udfordrende hverdag 
  stor frihed til at løse arbejdsopgaverne og 

mulighed for personlig udvikling

Løn og ansættelse 
i overenstemmelse med gældende overenskomst, 
herunder aftale om Ny Løn. I overensstemmelse med 
Helsingør Kommunes personalepolitik vil der blive 
indhentet børneattest.

Ring gerne til skoleinspektør Amélie Silberbrandt på 
telefon 49 28 35 51 for yderligere oplysninger, eller se 
mere på skolens hjemmeside www.tibberupskolen.dk 

Ansættelsesproceduren falder i to faser: en dialog 
med ansættelsesudvalget og derefter en samtale 
med Børne- og ungeforvaltningens pædagogiske 
chef, Bjarne Caspersen. 

Ansøgningsfrist 
den 18. december 2007. Samtaler forventes afholdt 
i uge 2.

Ansøgning sendes til:

Tibberupskolen 
Idrætsvej 19 
3060 Espergærde
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 www.hillerod.dk

ER DU VORES NYE  
VICESKOLEINSPEKTØR/SOUSCHEF?

Ålholmskolen i Hillerød Kommune søger en ny viceskole- 
inspektør, der kan indgå i skolens samlede ledelsesteam. 
Lederteamet består af skoleinspektøren, viceskoleinspektøren, 
den administrative leder, tre SFO-ledere og en teknisk ser-
viceleder. Skolen har desuden to sekretærer.

Vi søger en læreruddannet person, som brænder for ledelse 
og skoleudvikling, og som har flest mulige af følgende kvali-
fikationer og kompetencer inden for nedenstående områder:

• Du har en anerkendende tilgang til børn, forældre, lærere, 
pædagoger, administrative medarbejdere, tekniske service-
medarbejdere og lederkolleger. Derfor er trivsel og et 
godt arbejdsmiljø vigtige nøgleord for dig. Det betyder, at 
din ledelsesstil er præget af glæde, humor og et positivt 
livssyn. Kort sagt: Du vil gerne være leder på en god 
folkeskole.

• Du har en brændende interesse for skoleverdenen, især 
for den undervisning og pædagogik der vedrører elever og 
klasser i udskolingen. Du får faktisk ansvaret for udskolingen.

• Du vil rigtig gerne udvikle ”den gode skole”, men du ved 
også, at en sund udvikling udspringer af den gode sikre 
driftsledelse og evnen til konstant at støtte godt op om 
skolens personale. 

• Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og en 
meget stor interesse for at indgå i samarbejdet om  
personaleledelsen. Du ser faktisk personalet som den 
vigtigste ressource.

• Du har gode IT kompetencer, og måske kan du også noget 
med websider, kommunikation og pædagogiske IT værk-
tøjer.

• Samlet set arbejder du struktureret og er til både drift og 
udvikling, - og du har det godt med denne alsidighed.  

Når du er ansat skal vi sammen i ledelsesteamet løse og 
fordele skolens mangeartede arbejdsopgaver og ansvars-
områder inden for ledelse, pædagogik, administration og 
økonomi. Det er nemlig vigtigt for os, at der er et godt match 
imellem vores kompetencer og vores fælles udfordringer og 
opgaver. Derfor er du fagligt klædt på indenfor flere af de 
nævnte områder.

Ålholmskolen
Ålholmskolen er en 3-sporet skole med næsten 620 elever 
og ca. 80 ansatte. Skolen bygger på stærke traditioner, der 
sætter kvalitet, faglighed og social kompetence i fokus i det 
daglige arbejde. Vi har en rigtig god elevgruppe, der faktisk 

kan undervises. Vores forældregruppe bakker op om skolen, 
samtidig med at de både har faglige og dannelsesmæssige 
forventninger til skolen. Lærerne på skolen ved, hvad det vil 
sige at være lærere i den danske folkeskole, de har faglige, 
sociale og pædagogiske ambitioner på elevernes og egne 
vegne. De understøtter hinanden i kollegaskabet og brænder 
for opgaverne – de vil noget med skolen. Skolebestyrelsen 
er ambitiøs med skolen og bidrager kompetent i forhold til 
skolens udvikling og drift. 

Endvidere støtter skoleafdelingen/forvaltningen og kommunens 
politikere op om skolelederne, bl.a. ved at prioritere efter- og 
videreuddannelse af skolelederne højt og ved at være en aktiv 
medspiller i skoleledernes dagligdag.

Endelig vil du indgå i et godt ledelsesteam, der ønsker et tæt 
samarbejde, hvor der er gode muligheder for ledelsesfaglig og 
pædagogisk sparring, og hvor man trygt kan udtrykke sig og 
reflektere over egne tanker og evt. usikkerheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og 
efter principperne om Ny Løn. Tiltrædelse pr. 1. marts 2008 
eller snarest muligt.

Læs mere om skolen på vor hjemmeside  
www.aalholmskolen.dk

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at 
kontakte skoleinspektør Vagn Petersen på Ålholmskolen tlf. 
4826 5170, skolebestyrelsesformand Niels Jørgen Bagger tlf. 
4828 5716 eller skolechef Jørgen Hougaard tlf. 4827 2040.

Du er meget velkommen til at komme på besøg for at hilse 
på os – kontakt os på tlf. 4826 5170 og aftal et tidspunkt 
med skoleinspektør Vagn Petersen eller administrativ leder 
Vibeke Neumann.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes til Skoleafdelingen, Harløsevej 20, 
3320 Skævinge, mærket ”Viceskoleinspektør Ålholmskolen” 
eller på mail til jh@hillerod.dk. 

Ansøgningen, samt relevante bilag skal være skoleafdelingen 
i hænde senest den 17. december 2007 med morgenposten. 
Ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 2, 2008
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Har du ambitioner om og lyst til 
at skabe gode rammer, helhed og 
sammenhæng i 15.000 medarbej-
deres daglige indsats for 60.000 
børn og unge i alderen 0 – 18 år?

Ønsker du at arbejde værdiorien-
teret, strategisk og udøve din 
ledelse gennem fagligt stærke og 
engagerede ledere i en stor orga-
nisation?

Vil du løfte udfordrende ledelses-
opgaver i en politisk ledet organi-
sation i forandring?

Vil du være en del af et udviklings-
orienteret og stærkt fagligt miljø?

Vil du være en del af en chefgrup-
pe, der arbejder tæt sammen som 
team?

Så har Børn og Unge i Århus 
Kommune et attraktivt og udfor-
drende lederjob.

Se den uddybende stillings- og 
personprofil og andet relevant 
baggrundsmateriale på 
www.aarhuskommune.dk/buchef.

Spørgsmål til stillingen kan rettes 
til rådmand Louise Gade på 
telefon: 89 402350, direktør Nils 
Petersen på telefon: 89 402340 
eller partner Lars Muusmann på 
telefon: 70 112210.

Ansøgning sendes pr. mail til
info@muusmann.com eller pr. 
post til MUUSMANN Research & 
Consulting, Haderslevvej 36, 6000 
Kolding  

senest onsdag den 19. december 
2007 kl. 12.00.

Hent uddybende materiale her:
www.aarhuskommune.dk/buchef

Børn og 
Unge-chef 
i Århus Kommune  

Læs mere på

www.aarhuskommune.dk/buchef

www.muusmann.com

MUUSMANN Research & Consulting 
Haderslevvej 36, 6000 Kolding
Tlf. 70 11 22 10
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