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LEDER

Af Anders Balle

Godt nytår!
Kære skoleledere. Jeg håber, at I alle kom godt gennem julen og er klar til at tage fat på et nyt kalenderår. Det har jeg
selv glædet mig meget til!
Nu er vores fælles forening ikke blot besluttet, den er
også gennemført og etableret. Formandskabet og bestyrelsen er på plads, sekretariatet har indrettet sig i nye omgivelser, og de lokale afdelinger har for længst etableret sig
og er klar til at påtage sig opgaven. Skolelederne er klar til
at lave aftaler, øve indﬂydelse, sikre ansættelsesvilkårene,
styrke ledelseskraften i skolen og ikke mindst servicere alle
landets skoleledere.
På nogle områder varer julefreden måske lidt endnu.
Vores undervisningsminister har i hvert fald i forbindelse
med de seneste års tiltag som nye prøvefag, ﬂere timer,
kvalitetsrapport, test og elevplaner poetisk sagt, at ”træet
er plantet; nu skal det studses, plejes og ha’ lov til at gro”.
Ifølge ham skal der altså ikke foreløbigt plantes nye gevækster i folkeskolens have. Men på andre områder er der i den
nærmeste tid udsigt til forandringer.
Den globale konkurrence på økonomi, velfærd, ideologi
og – ja – klimaforandringer tvinger os til at se på vores
praksis og evaluere den. Gør vi det rigtige, kan vi gøre det
bedre? Det og mange andre store udfordringer står vi over
for som nation, og det gør vi dermed også i folkeskolen, der
i mangt og meget er krumtappen i nationen.
År 2008 er étårsdagen for strukturreformen, og i de nye
kommuner rodes der godt og grundigt op i strukturer og
stillingskategorier, hvilket vi som skolelederforening forholder os meget nøje til. Forandringerne må ikke blive rene be-
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sparelsesprojekter, når det er det modsatte, vi har behov.
Selvfølgelig skal skolevæsenerne drives rationelt, men hvis
resultaterne skal forbedres, og vi skal have øget inklusion i
skolen, skal ledelsen styrkes og ikke slankes!
Foran os har vi også ændringer af folkeskoleloven. Et væsentligt sigte med det er at give kommunerne større frirum
til at eksperimentere med skolestrukturen, men også så det
bliver lettere at hænge nogen op, hvis tingene går skidt.
Det samme forhold gælder skolebestyrelserne, lærerne og
os selv. Ja, det at beskrive de forskellige aktørers kompetencer i og omkring folkeskolen, men også at præcisere deres ansvar, synes at være drivkraften bag lovrevisionen.
I Skolelederne arbejder vi på at få vores position styrket,
men mener ikke generelt, at det bør ske gennem lovændringer. Vi ﬁnder, at beskrivelsen af ledelsesretten i den eksisterede lov er tilstrækkelig. Derimod skal der mere ledelseskraft til og øget ledelsesrum til i skolen. Det mener vi
bør ske ved ansættelse af ﬂere og ikke færre ledere i skolevæsenet, og ved at skolelederne har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Det vil så vise sig ved overenskomstforhandlingerne!
Tilbage til folkeskoleloven, som er til politisk behandling
i disse dage. At det fremgår klart af loven, at vi skal have
gode betingelser for at lede, er selvfølgelig vigtigt. Og Skolelederne ﬁnder det derfor trods alt positivt, at det nu af
bemærkningerne til loven tydeligt fremgår, at det er skolelederen, der træffer alle afgørelser vedrørende den enkelte
elev, og at det er skolelederen, der som egentlig selvstændig beføjelse har det pædagogiske ledelsesansvar.
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Antennerne ude
En måde at evaluere på? Walk Trough modellen kan opfattes som
overvågning, men brugt rigtigt er den en chance for at blive klogere!

Af Michael Diepeveen • Foto Sine Fiig

Skoleleder Søren Ranthe og viceskoleleder Peter Haldor Hansen fra Antvorskov
Skole ved Slagelse traf for et års tid siden en vigtig og – ikke mindst for dem
selv – arbejdskrævende beslutning. De
ville fremover besøge undervisningen i
alle klasser i skiftende fag og lektioner.
Idéen baserer sig på nyere erfaringer
og forskning om god skoleudvikling, og
formålet er at vurdere undervisningen
samt at skabe bedre kontakt mellem
leder og lærer (og elever) med henblik
på at præge kulturen på hele skolen i
en positiv retning.
Synlighed og legitimering
Lederjobbet er efterhånden så professionaliseret, at en pæn del af tiden går
på kontoret, løsrevet fra skolens øvrige
liv med elever, pædagogik og undervisning. Samtidig har undersøgelser1 vist,
at medarbejderne efterspørger ledelse,
gerne af den synlige slags.
Inspireret af den såkaldte Chicagomodel2 introduceredes Walk Trough –
på dansk rundgangmetoden – af Danmarks Evalueringsinstitut som et bud
på, hvordan man kan møde behovet for
mere synlig ledelse og forbedre skolens praksis. KL har også været på banen med en pjece3, hvori rundgangmetoden præsenteres og så at sige
kanoniseres. Senest har EVA lavet en
rapport4 om kvalitetssikring af skolearbejdet, der behandler disse temaer.
”Jeg var heldig – synes jeg – i forbindelse med færdiggørelsen af min Master at få fat i den sidste EVA-rapport og
have lektor Leif Moos fra DPU som vejleder. Han gjorde opmærksom på, at der
i rapporten også var veldokumenterede
forløb, der var lige til at ta’ og bruge”.
”Her gives konkrete svar på, hvad
man kan gøre for at møde de krav, som
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skolerne i disse kvalitetssikringstider
stilles om at iværksætte tiltag, man
kan måle på. Og rundgangmetoden
indgår som en måde at evaluere skolens praksis på”, siger Søren Ranthe.
Indtrykkene fra besøgene kædes
sammen med de mål, skolen i forvejen
har stillet op i sine årsplaner, der igen
har forbindelse med de kommunalt opstillede fælles mål for skolerne.
”Projektet er sat i værk for at øge reﬂeksionen om, hvad vi gør i undervisningen, hvordan og hvorfor – med særligt fokus på relationen mellem ledelse
og medarbejdere. Det er også et tiltag,
der over for omverdenen legitimerer, at
vi arbejder systematisk med skolens
udvikling”, siger Søren Ranthe.
”Samtlige lærere på skolen er efteruddannet i evaluering. Derfor har vi
turdet lave en årsplan, som er ambitiøs, idet der stilles krav om, at lærerne selv målsætter eleverne og evaluerer,hvordan det går den enkelte –
foruden undervisningen som helhed”,
siger Peter Haldor Hansen.
Hvordan gør man?
Projektet blev introduceret på en pædagogisk weekend. Det blev vel modtaget – og det blev aftalt, at de to
skoleledere delte de 10 årgange på
skolens 4 spor mellem sig.
”Vi gør det primært årgangsvis og følger op på besøgene på møder med de
lærerteam, der er tilknyttet. Her kigger
vi bl.a. årsplanerne igennem og sammenholder dem med undervisningen
ude i klasserne”, fortæller Søren Ranthe.
”Vi inviterer os selv indenfor, og så
inviterer lærerne til gengæld os med til
deres teammøde. Vi hiver ikke samtlige
lærere enkeltvis til en samtale om,
hvad vi har set. Men er man interesse-

ret i at høre, hvad vi har observeret i deres undervisning, er man altid velkommen, og det er der ind i mellem nogen,
der gerne vil”, siger Peter Haldor.
I dag hører rundgangsmetoden til
normalen på skolen og afstedkommer
sjældent reaktioner. Også fra starten
var de ﬂeste lærere positivt indstillede
og ikke bekymrede, men tog det – nu
pludseligt og midt i det hele at få besøg af ledelsen – stille og roligt.
Men sættes metodefriheden og den
enkelte lærers integritet ikke under
pres? For hver gang man løfter op i noget, ser man jo noget, og det er ikke
altid, at man kan lide det, man ser. Og
så har man jo et særligt ansvar som leder for at gøre noget?
”Vi har ikke haft kedelige overraskelser. Tværtimod er oplevelserne positive. Og hvad der er god undervisning
er subjektivt. Det kan derfor diskuteres,
men den rene metodefrihed ﬁndes ikke.
Vi drøfter derfor bl.a. de metoder, læreren har taget ansvar for og kan redegøre for. Og er der en lærer, som har
problemer, tager vi det selvfølgelig op”,
siger Peter Haldor.
Tiden gives godt ud
Det bliver jo til nogle besøg, når de to
skoleledere kommer rundt til alle lærere og klasser. Og det bliver snart til
mere, da skolen efter kommunesammenlægningen bliver overbygningsskole for to landsbyskoler. Om 1½ år er
skolen 6-sporet i overbygningen med
1000 elever og 130 ansatte.
Dermed bliver det endnu mere nødvendigt at have nogle antenner ude i
systemet, lyder ræsonnementet. Men
er tiden ikke et problem? Det løber jo
op i mange minutter og adskillige timer incl. opfølgende teammøder.

At vide, hvad der foregår i skolen, er en
forudsætning for at kunne lede den, siger
Søren Ranthe, her på uanmeldt besøg.

”Vi valgte til en start at besøge de
nye lærere i en lektion hver og tog så en
personlig samtale bagefter. Men da vi
pt. har 70 lærere, er det svært at nå det
for alle. Og da Walk Through modellen
postulerer5, at man kun behøver at besøge klasserne i kort tid for at få en ret
sikker fornemmelse af, hvordan det går,
er vi landet på ca. 15-20 min. pr. besøg
plus teamsamtaler”.
”Vi adviserer årgangene, at nu får de
besøg, men ikke præcist hvornår. Det
var til diskussion, for som nogle sagde:
Jamen vi får da at vide, hvornår I kommer? Her måtte vi svare: Nej, det gør I
ikke, for vi vil se gedigen undervisning,
ikke show”, siger Søren Ranthe.
Tidskadencen er at nå tre klasser på
tre kvarter. Det er dog svært for begge
at begrænse det til det, fordi man bliver grebet af, hvad der foregår og være
en del af det. Et hurtigt, forsigtigt regnestykke fortæller, at hver leder bruger
ca. 50 timer årligt på projektet.
”Det er det, vi vil og skal – og det, vi
prioriterer. Så er det heldigt, at skolen
ved strukturreformen har fået tilført ny
og særdeles kompetent arbejdskraft”,
siger Søren Ranthe med henvisning til
lederteamets tredje medlem, Susanne
Laugesen, skolens administrative leder.
Hvad kan det bruges til?
Walk Through har som evalueringsredskab to sider. Metoden bidrager til at
udvikle, men også til at kontrollere,
hvilket kan få konsekvenser?
”Vi beﬁnder os i et politisk system, der
har forventninger til os – og indfris de
ikke, kan det da få konsekvenser. Man
må blot huske, at konsekvenser kan
være noget positivt, som at der bevilges
efteruddannelse eller ressourcer til bestemte formål”, peger Søren Ranthe på.
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Uanset om vi hyler eller skriger, er vi nødt til at undersøge vores egen praksis, siger de to vestsjællandske skoleledere.

Fokus for den reﬂeksion, der opstår
ved rundgangen, er derfor ikke lærerne,
men undervisningen – at forbedre pædagogikken, elevernes faglighed og
sociale kunnen.
”Har vi set ﬁre lærere i samme fag
på årgangen, og én er fremme i skoene, handler det om at skabe vidensdeling. Formålet er også at opdage, at
der er andre måder at gøre tingene på
og ﬁnde noget nyt, man kan bruge”, siger Peter Haldor.
De to ledere har tænkt meget over,
at det ikke blev for kontrolagtigt. De
pressede selvfølgelig lidt på, for at projektet skulle blive til noget, men heldigvis viste virkeligheden sig ukompliceret. Fra starten lød der kommentarer
som: Du var forbi, var det Walk Through?
Jamen det var det. Nå, men var det
ikke andet?
Altså meget afdramatiserende. Også
selv om et element af skriftlighed kom
ind over i form af en tjekliste, som lederen noterer på under besøget og siden udfylder elektronisk.
”Det er for at støtte erindringen. Et papir, der er udgangspunkt for teamsamtalen senere. Hvordan skal du ellers huske
de mange besøg i nogen og fyrre klas-
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ser. Og vi samler ikke små sorte sedler
sammen til et karakterblad for lærerne.
Så langt fra”, siger Peter Haldor.
”Vi går heller ikke ind til nogen og
siger, det her spiller ikke. Eller tænker
på, hvem der snart skal på efterløn.
Og vi kan ikke ﬁnde på at udstille en i
teamet. Slet ikke. Vi ta’r fat i de overordnede linjer og prøver så at få skudt os ind
på nogle løsninger”, siger Søren Ranthe.
Lederne lærer også
Læring handler også om forudsætninger for at lære. Her giver rundgangsmetoden mulighed for at få brudt de
mønstre, man som lærer og leder kan
være fanget i.
”I og med vi selv har set de problemer, lærerne fortæller om og lægger
på vores skrivebord, kan vi bedre sammen ﬁnde de rigtige løsninger. Det går
ofte hurtigt med at henvise til vores
specialundervisningscenter, tiltag for
tosprogselever eller andre muligheder,
men sommetider kan man se, at læreren kunne gøre noget andet. Så er det
måske, at man siger: Jamen, du har de
her spradebasser, har du overvejet sådan og sådan”, siger Peter Haldor.
Alle kan blive klogere. Og efter nogle

år som leder må man spørge sig selv,
hvad man egentlig ved om undervisningen? Den er jo kernen i skolens
virke, essensen af om det går godt eller skidt. Her har metoden givet nogle
store positive oplevelser.
”Eleverne er glade og – oplever jeg –
vil gerne have, at vi er der. Og så er det
rart, at man, når man senere møder
læreren, kan sige med overbevisning:
Hvor er det nogle dejlige og dygtige
unger, du har. Hvor tit får man ellers
sagt det? Eleverne er jo elever, og ofte
er man kun i kontakt med dem, når der
er problemer”, siger Søren Ranthe.
Lærerigt for lederen ved rundgangsmetoden er også at se, om de nye ting,
der er sat i søen, virker. Endelig kan det
give en vis synergieffekt, at lederen er
på scenen og involverer sig selv – frem
for bare at sidde i Elfenbenstårnet på
kontorgangen og rammesætte…
”Jeg er glad for at blive bekræftet i, at
det, vi gør for at drive god skole, synes
at have effekt. Det er styrke ikke blot
have hørt om det, men set det. Fx har
jeg for nylig observeret undervisningen i
en klasse, hvor der har været en række
konﬂikter, vi har arbejdet på at løse”.
”Efter de første besøg og en opføl-

gende drøftelse med teamet, valgte vi
at veksle nogle personlige støttetimer
og hælde ekstra timer i til øget holddannelse med to lærere på, da det er
nemmere at styre 12-13 end 25 elever.
Det kan jeg nu ved selvsyn se, at elever og lærere er glade for. Fordi de får
en større chance for i gåseøjne at overleve”, siger Søren Ranthe.
”Det er nemmere at vurdere om behov, der gives udtryk for, er reelle. Fx
sagde musiklæreren på et tidspunkt, at
vi havde det kedeligste musiklokale
overhovedet, selv om det var nyt. Jeg
var i tvivl, men efter at have overværet
undervisningen, måtte jeg indrømme,
at han havde han ret, og at det måtte
vi gøre noget ved”, tilføjer Peter Haldor.
Ta’ ud & se!
Alt i alt befordrer metoden en åben
dialog mellem ledelse og medarbejdere. Det skal være i orden at sige: Øv,
jeg kan altså ikke ﬁnde ud af det…, og
man skal kunne efterspørge hjælp.
”De, der siger, at alt går godt, taler
ikke sandt. Det husker vi at fortælle de
nye, så de ikke føler, de mislykkes,
men forstår, at det er vigtigt at lufte
deres frustrationer”, siger Søren Ranthe, der spår, at rundgangsmetoden er
kommet for at blive.
”Vores skole er med i KL-projektet
Partnerskab for folkeskolen, vi arbejder
med rullende skemaer og LP-modellen.
I alle sammenhænge er Walk Trough
lige til at bruge. Der er ikke noget hokuspokus, du skal bare være klar til komme
ud af dit kontor”, slutter han.

Noter
1. 46 % af lærerne efterspørger i nogen grad og 33

Indkaldelse til ordinært
repræsentantskabsmøde
i Skolelederne
I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkaldes der
herved til ordinært repræsentantskabsmøde:
Torsdag den 6. marts 2008 kl. 10 til ca. kl. 16
på Scandic Copenhagen,
Vester Søgade 6, 1601 København V
Foreløbig dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Orientering om budget, samt:
a. fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. § 8 stk. 3.
b. fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
c. fastsættelse af kontingent, jf. § 4
7. Eventuelt

% i høj grad, at ledelsen overværer undervisningen, mens kun 30 % og 6 % i nogen eller i høj
grad oplever. at det sker. Skoleledelse i folke-

Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden
skriftligt i hænde senest 6 uger før mødets begyndelse.

skolen, Danmarks Evalueringsinstitut 2006.
2. Skoleudvikling i Chicago. Danske perspektiver,

Med venlig hilsen

Danmarks Evalueringsinstitut 2004.
3. Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition.
KL-pjece 2005.
4. Kvalitetsarbejde. Erfaring fra 20 grundskoler,
Danmarks Evalueringsinstitut 2007.

Anders Balle
Formand
Skolelederne

5. Teoretisk set skulle 3 min. være nok, jf. The
Three-Minute Classroom Walk-Through:
Changing School Supervisory Practice One Teacher At a Time. Carolyn J. Downey m. ﬂ. , Corwin Press 2004.
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En

attraktiv skole

Skoleleder Yasar Cakmak vil gøre den næsten skræmmende, monumentale
Amager Fælled Skole til det attraktive valg for områdets børn og forældre
Af Helle Birch • Foto Anders Birch

Udefra ligner Amager Fælled Skole
en mellemting mellem en kirke og en
ridderborg. Indvendig er man dog ikke
længe i tvivl om, at man beﬁnder sig
på en dansk folkeskole. Og det er her
Yasar Cakmak siden starten af dette
skoleår har været skoleleder.
Han er havnet på en skole, der står
over for ﬂere udfordringer: Skolens tidligere ledelse var samspilsramt. De ﬁre
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medlemmer af ledelsen kunne ikke
sammen indbyrdes, og er nu blevet
overﬂyttet til andre steder. Samtidig
har mange forældre igennem de seneste år fravalgt Amager Fælled Skole,
og sendt deres børn andre steder hen.
Men det er netop disse udfordringer,
der har fået Yasar Cakmak til at vælge
skolen. Efter 10 år som folkeskolelærer
i Hvidovre og tre år som souschef på

Rådmandsgadeskole på Nørrebro følte
han, at det var tid til at komme videre.
Og i den ledige stilling på Amager så
han muligheden for en lederstilling på
en skole, hvor det virkelig var muligt at
gøre en forskel.
Han ser tre hovedudfordringer. For
det første skal skolen have et fagligt
løft, for det andet skal der arbejdes
med tryghed og trivsel, og for det

Vi skal fortælle de historier, der giver
børnene anledning til at føle stolthed
for deres skole og styrker skolens
renommé, siger Yasar Cakmak.

tredje skal skolen proﬁlere sig som en
attraktiv skole for både børn, forældre
og medarbejdere.
De tre elementer hænger uløseligt
sammen. Trives man ikke, kan man
ikke lære, og hvis ikke man lærer, trives man ikke. Når forældre fravælger
skolen, skyldes det ikke kun, at de har
hørt noget dårligt, men i lige så høj
grad, at de intet har hørt. Skolen må
derfor formå at formidle til forældrene,
hvad den rent faktisk er i stand til at
levere på det faglige plan.
Opererer med deadline
Yasar Cakmak har en vision om at
skabe et bedre samspil mellem ressourcepersoner og ressourceområder,
og på den måde give et løft til både
faglighed og trivsel. Skolen har mange
gode ressourcer, såsom en læsevejleder, en AKT-vejleder, konﬂiktmæglere,
et velfungerende sprogcenter for tosprogseleverne og et velfungerende
specialcenter.

Udfordringen består i at skabe en kultur, hvor ressourcepersonerne kan spille
sammen, fungere som vejledere for de
øvrige medarbejdere, og udnytte deres
kompetencer, dér hvor de gør mest
gavn. Og et sådant samspil opstår ikke
af sig selv, bare fordi man som leder
melder ud, at det skal være sådan. Det
kræver en samlet strategi og en masse
benarbejde fra ledelsens side.
Også arbejdet med trivsel og konﬂiktløsning kræver en langsigtet indsats. Det gælder om at skabe en fælles reference, hvor f.eks. mobning og
vold ikke er acceptabelt. Det kan gøres
ved at arbejde systematisk med at opbygge elevernes sociale kompetencer
og udvikle fælles sprog og referencerammer, f.eks. ved at bruge systemer
som Trin for Trin i de yngre klasser og
derefter følge op med andre indsatser.
Men projektet skal have arbejdsro
og tid til at virke. De nuværende 8.-10.klasse kan ikke nå det systematiske forløb, så derfor skal der være plads til
både de langsigtede visioner, og de herog-nu relaterede brandslukningsopgaver.
Han har givet sig selv en deadline på
3-5 år. Inden for den tidsramme skal
der gerne være tegn på, at skolen er på
vej i den rigtige retning inden for de tre
fokusområder. I modsat fald vil det
være tid til at gå i tænkeboks og overveje, om han er den rette til jobbet.
Han har en bestemt indgangsvinkel:
Hvis man hele tiden synes, at de ting
der går galt skyldes eksterne faktorer,
såsom økonomiske vilkår, elevsammensætning og den tidligere ledelse,
så skal man ikke være leder eller for
den sags skyld medarbejder. På Amager Fælled Skole må man selv tage
ansvaret for at påvirke tingenes tilstand.
De første måneder på Amager Fælled Skole har været en fantastisk tid
for den nye leder. Han er blevet mødt
af en ﬂok yderst kompetente medarbejdere, og som har af vilje og gå-påmod til at starte på en frisk.
Mediestrategi
Folkeskolen i dag fungerer på mange
måder på markedsbetingelser. De tider
er forbi, hvor elever og medarbejdere
kom af sig selv. Man skal gøre noget
aktivt for at tiltrække dem. Og det har,
ifølge Yasar Cakmak, sine fordele. For

når skolerne skal markedsføre sig selv,
bliver de tvunget til at tage stilling til
sig selv, og få øjnene op for både kvaliteter og dysfunktioner.
Yasar Cakmak arbejder med en bevidst pressestrategi; en strategi der går
ud på, at de gode historier skal fortælles. Når skolen har noget godt at byde
på, bliver der taget kontakt til de lokale
medier. Siden slutningen af august har
Amager Fælled Skole været nævnt i
medierne ca. en gang om ugen. Noget
af det har handlet om Cakmaks udnævnelse, men mange af historierne handler om børnene. Et drengehold nåede ﬁnalen i københavnermesterskabet i
fodbold, mens Aisha fra 6. klasse er
kommet i ﬁnalen til DM i højtlæsning.
Det er ikke altid nemt at få pressens
opmærksomhed, for der er mange skoler, der gerne vil proﬁlere sig. For Yasar
Cakmak er det dog heller ikke et mål i
sig selv at komme i medierne.
Det vigtigste er fortsat at kunne levere kvalitet og indhold. Man skal tage
det lange seje træk og skabe troværdighed og respekt omkring skolen, og
hvad den formår. Der skal være sammenhæng mellem det man siger, man
kan, og det man rent faktisk kan. Hvis
man kommer til at love mere, end man
kan holde, er det svært at overbevise
folk en anden gang. Og skolens bedste
ambassadører ﬁndes ikke i pressen,
men blandt tilfredse børn, forældre og
medarbejdere.
København og økonomien
Når man taler folkeskole og København er det som regel ord som budgetrod, underskud, halvdårlige PISA-resultater og nedslidte skoler, der kommer på bordet. Selv om budgettet for
2008 fejer de varslede besparelser af
bordet, er der alligevel udsigt til skolelukninger og sammenlægninger, samt
reduktioner i det storstilede projekt
”Faglighed for Alle”.
Det er, ifølge Yasar Cakmak en
skam, at skoleudviklingsprojektet er
amputeret, for der er behov for at rette
op på meget, både fagligt og socialt.
Ellers er han overvejende positiv overfor at arbejde i Københavns Kommune,
som er god til at give muligheder for efteruddannelse, lederuddannelse, AKT
m.m. I det hele taget har kommunen
gode intentioner om at gøre det rigtige,

»
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God ledelse

Amager Fælled Skole var oprindelig to skoler. Amagerbro Skole fra 1909 og Sundbyvester Skole fra 1917. De to blev lagt sammen i 1981. Der er 535 elever og 55 lærere.

selv om det er blevet svært med den
nuværende økonomiske situation.
Nu skal den nye direktion have tid til
at gøre tingene på sin egen måde og få
styr på økonomien. Så mener Yasar
Cakmak at tingene nok skal blive gode
igen. Konsekvensen af omstruktureringerne i kommunen er for Amager Fælled Skole, at den nye ledelse ikke er
helt på plads endnu, og skolens to
souschefer er konstituerede.
Københavns Kommune har besluttet
at lægge 12 skoler sammen til 6, mens
to skoler skal nedlægges. Kommunen
har fået meget kritik på den konto.
Nogle skolefolk er utilfredse med, at
de ikke er blevet inddraget i beslutningsprocessen, men Yasar Cakmak
mener, at hvis man havde medinddraget, ville det have været en pseudoproces uden reel betydning. Har kommunen begået fejl, er det, at de har
dækket sig ind under pædagogiske argumenter. De skulle have meldt klart
ud og sagt ”vi har ikke råd”. Den slags
argumenter er fair og legitime.
Det, der belaster skolerne, er de
mange krav fra Undervisningsministeriet. De kontrolmekanismer, som en
skole er forpligtet til at leve op til.
Det er okay, at der stilles krav om dokumentation, men det må ikke tage
overhånd og gå ud over kerneydelsen,
som er undervisning og samværet med
børnene, mener Yasar Camak. Han tilføjer, at en del af de beslutninger, der bliver truffet faktisk er gode, men måden
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de bliver ført ud i livet på, fører til frustration. F.eks. er elevplaner et alletiders
pædagogisk redskab, men de er blevet
til en belastning, fordi man placerede
opgaven ude på de enkelte skoler.
I det daglige mener Yasar Cakmak, at
der er råd til at gøre de ting, man vil, i
hvert fald så længe det handler om undervisning og børnenes trivsel. Også
med hensyn til IT-udstyr er skolen godt
med. Men når det er sagt, kunne skolen
bruge penge til fysiske forbedringer.
Indskolingsafdelingen er ﬂot, men
andre dele af skolen kunne trænge til et
løft. Yasar Cakmak har tænkt sig at gå
langt, indtil han får de penge, der skal
til for at få skolen til at være et sted,
man kan være stolt af. Han vil invitere
direktionen på besøg og pege på, at der
er behov for økonomisk hjælp til nye
faglokaler. For f.eks. har skolens hjemkundskabslærere formået at skabe interesse og entusiasme omkring deres fag,
og så er det en skam, at de skal udfolde
sig i et nedslidt lokale fra 70’erne.

Yasar Cakmak er 36 år og en af de yngste
skoleledere i landet. Han har tyrkisk/kurdisk baggrund og kom til Danmark som
ung. Han er den eneste skoleleder i Københavns Kommune med anden etnisk
baggrund end dansk. Selv vil han hellere
tale om skoleledelse end om etnisk oprindelse. Han vil hellere anerkendes på
sine kvaliteter og visioner end på at være
anderledes.
En god leder er ifølge Yasar Cakmak
bl.a. en synlig leder og en god lytter. Han
og skolens to souschefer bevæger sig ofte
rundt på gangene, og kigger gerne ind i
klasserne for på den måde at få føling med
hvad der rører sig. De søger også at være
til stede ved forældremøder, for at fortælle
om skolens fokusområder og om, hvilke
forventninger skolen har til forældrene.
Kodeordet er dialog. Forældre er altid
velkomne til at få en snak. Sådan kan skolen opbygge sit ry: Det rygtes blandt forældrene, at der sker noget på skolen, og
at der bliver taget hånd om faglighed og
trivsel. Folkeskolen har længe været i defensiven og altid tvunget til at forsvare sig
selv. Men Yasar Cakmak vil gerne, at skolerne bryder ud af den rolle. Hvis skolerne
har noget godt at byde på og begynder at
stille krav til andre, så vil den vinde på det.
Som eksempel nævner han en far
som nægtede at sende sin datter på lejrskole, og i det hele taget forholdt sig
meget negativt til skolen. Yasar Cakmak
opfordrede så faren til at ﬁnde en anden
skole til sit barn. Den pågældende far
har, efter et møde med Yasar Cakmak
og den respektive klasselærer, nu lovet
at leve op til skolens forventninger og
krav om samarbejde.
For hvis forældrene taler negativt til
børnene om skolen, påvirker det børnenes indstilling, og så må de hellere søge
et andet sted hen.

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
Netbaseret fagfordeling
Det nuværende fagfordelingsmodul afløses i Trio af et browserbaseret modul.
Andre pc’er på netværket kan derfor inddrages til fagfordeling – uden særlig installation. 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

TR2000 og Trio
- let og elegant tjenestetidsadministration
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Nye

lederkollegaer
Skoleledernes nye fælles forening rummer grupper af skoleledere med
forskellige vilkår. To af dem kommer fra de nu nedlagte fagforeninger
Formidlerne og S81
Af Jan Kaare • Foto Heidi Lundsgaard
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„

De ﬂeste skoleinspektører har et fast
økonomisk grundlag at arbejde med. Det
har mange ledere på vores område ikke
Anne Thiel Fuglsang

Når Husholdnings- og Håndarbejdsskolernes Forstander-Kollegium holder
årsmøde, som her på Skårupskolen på
Fyn, begynder man med fællessang.

En skoleleder ved man, hvad er – eller
gør man?
Førhen kunne man være næsten 100
procent sikker på, at et medlem en af
folkeskolernes lederforeninger var ansat i en lederstilling tilknyttet en skole
under en offentlig forvaltning eller forvaltningen selv, og at vedkommende
havde med børn og unge at gøre.
Sådan er det ikke længere. Den nye
fælles forening Skolelederne kommer
til at rumme ledere, hvis arbejdsplads
ligger langt væk fra kommuner eller regioner, og ledere hvis institution hovedsageligt beskæftiger sig med voksne.
Tidligere var de disse grupper af nye
lederkollegaer med i henholdsvis S81
og Formidlerne. Med optagelsen af de
to fagforeninger i Danmarks Lærerforening i 2006 kom lederne først med i
Lederforeningen og nu med i Skolelederne.
”I betragtning af at vi kun repræsenterer 16 skoler, bliver det en stor omvæltning at være en del af en lederforening med 4.000-5.000 medlemmer.
Vi tror, at det både for os og for foreningen kan føre noget positivt med
sig”, siger Jette Rønne.
Alle kendte alle
Hun er tidligere medlem af Formidlerne og formand for Husholdnings- og
Håndarbejdsskolernes Forstander-Kollegium. Jette Rønne venter, at medlemskabet i den nye forening kan give
adgang til større netværk og bedre
fora, når der skal diskuteres skolepolitik og skoleledelse.
”Det er vigtigt, fordi vores skoler har
været i gang med en omfattende tilpasningsproces, og fordi kommunerne
står foran at skulle implementere en ny
lovpligtig treårig uddannelse for unge
med særlige behov og den nye lov om
10. klasse. De processer kommer til at
berøre de ﬂeste ledere på vores område”, siger Jette Rønne.

Omvæltningen handler også om at
komme fra en forening, hvor alle kender alle.
”Sådan var det tæt på at være i Formidlerne. I alt fald kendte alle dem,
der var ansat i foreningen eller dem,
som var en del af den politiske ledelse.
Det kunne have fordele, men det
havde også ulemper. Hvis der opstod
et problem mellem en leder og en
medarbejder, var organisationen nødt
til at vælge side, og det var altid medarbejderens. I konﬂiktsituationer måtte
lederen derfor klare sig selv”, siger Arne
Lund, der er forstander på Silkeborgskolen, og som aktivt har deltaget i
sammenlægningsprocessen.
Omkostningen ved at være med i en
lille forening var, at det generelt kneb
med specialrådgivning til lederne. Det
ﬁk en del til at melde sig ud.
”Efter en konﬂikt var tankegangen
hos lederen tit: Jeg vil ikke betale til en
forening, som modarbejder mine interesser. Derfor har vi i dag en organisationsprocent på måske kun 75. Det håber vi ændrer sig nu, hvor vi er kommet
ind i et større fællesskab”, siger Arne
Lund.
Husholdningsskolerne er meget lidt
homogene. Faktisk er der ikke to skoler, der har de samme tilbud. Alle er
ganske vist under højskoleloven, men
et par stykker har dispensation til næsten udelukkende at have dagelever.
Intet sikkerhedsnet
Mange tilbyder 10. klasse, men har
desuden ved siden af en række andre
meget varierede tilbud. Fem skoler
satser på botræning, mens for eksempel Silkeborgskolen kun har 10. klasse.
Fælles for alle er, at de skal ﬁnde elever på det frie marked i konkurrence
med andre skoler. Det betyder at de anvender en pæn del af deres ressourcer
på markedsføring, og at skolelederne
hele tiden skal være opmærksomme

»
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på, hvordan de kan informere omverdenen om skolens tilbud og aktiviteter.
”Overvejelser om skolens renommé
kan have indﬂydelse på, hvilke beslutninger der bliver truffet. Dummer en
elev sig, må vi tænke på, hvad det betyder for skolens ry og rygte, siger
Arne Lund.
Et andet område, hvor de nye tidligere Formidlere adskiller sig er, at deres skoler er selvejende institutioner,
der ikke har nogen forvaltning i ryggen.
”Vi har ikke nogen at støtte os til”, siger Arne Lund og tilføjer: ”Vi skal selv
få tingene til at køre. Det giver en stor
frihed, men der er ikke noget sikkerhedsnet under”.
Forstanderne har også vidt forskellig
baggrund. Nogle kommer fra folkeskolen, men det er langt fra alle. Pædagog
eller designer er blandt de titler, der
har stået på visitkortet, før nye ledere
er trådt til.
En udfordring
Det bliver en udfordring for Skolelederne
at rumme de små grupper både med
hensyn til lovgivning og med hensyn til
løn- og arbejdsforhold.
”Hvad betyder det for eksempel, at
vi har et kostskoletilsyn? For os handler det om at undgå at drukne i en forening, hvor vi er meget anderledes end
ﬂertallet. Vi må erkende, at vi ikke har
styrke til at være alene. Håbet er så, at
Skolelederne og DLF kan rumme sådan
en lille afvigende gruppe”, siger Arne
Lund med et smil.
Håbet kan have grobund i, at forstanderkollegiet og de årlige møder
fortsætter, og i at de nye venner har en
plads i Skoleledernes repræsentantskab. I det forum kommer de til at
møde to repræsentanter fra det tidligere lederforum i S81.
Det kryptiske navn var indtil 2006
dagligdags betegnelse for Speciallærerforeningen af 1981, den faglige organisation for lærere og ledere inden for
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specialundervisning for voksne. Sidstnævnte var der 150 af.
”Vi var en bitte gruppe i en lille forening, men vi havde en plads i LC´s
Lederforum, så vi er vant til at arbejde
fagligt på lederplan”, siger Anne Thiel
Fuglsang. Hun er til daglig afdelingsleder på Taleinstituttet Region Nordjylland og beklæder stadig pladsen i Lederforum.
”Øvelsen går nu ud på at øge fordelene ved at komme med i en stor lederorganisation for skoleledere. Det
handler blandt andet om at udnytte, at
vi forhåbentlig samlet har en større
gennemslagskraft”, siger Anne Thiel
Fuglsang.
Fra myndighed til service
En hurdle bliver at differentiere mellem
de forskellige grupper. Med hensyn til
de tidligere S81’ere er det lidt af en udfordring. Lederne er ansat på institutioner for grupper med meget forskellige
handicaps lige fra folk med tinnitus til
folk med svære kognitive vanskeligheder. Nogle institutioner hører under
kommunerne, andre under regionerne.

„

Det vil gøre det
attraktivt at være
medlem, hvis
Skolelederne
bliver en slagkraftig organisation i lønforhandlinger
Arne Lund

”Vi er gået fra at være i en myndighedsorganisation til at blive en serviceinstitution. På regionalt niveau skal vi
være meget mere markedsorienteret,
dvs. vi går ud på markedsbetingelser.
Vi skal ud og sælge vores ydelser til
kommunerne og bliver direkte afhængig af efterspørgsel. Det betyder, at vi
hele tiden skal have en medarbejdersammensætning, der afspejler, hvad
der er behov for, og som hurtig kan
ændres”, siger Anne Thiel Fuglsang.
Selvfølgelig er der mange ligheder
og mange fælles behov. Set fra et lederkontor på et taleinstitut er det vigtigt, at en lederløn afspejler den komplekse verden, som man skal kunne
agere i.
”Vi forventer, at Skolelederne kan
differentiere mellem de forskellige ledertyper, så de også kan tale vores
sag. Skolelederne bør være opmærksomme på, at løn og kompleksitet skal
stemme overens, dvs. der skal være
plads til løntrinsændringer”, siger afdelingslederen.
Vil synliggøres
Et andet stort arbejdsområde handler
om synliggørelse og ørenlyd. Ledere i
specialundervisningen kæmper lige nu
en hård kamp for at blive hørt i kommunerne, fordi hele området er under
hastig forandring. Fremtiden kan blive
domineret af fælles kommunale løsninger og/eller privatisering.
”Skolelederne skal synliggøre specialundervisningen, så vi kan være
med til at sikre, at der bliver valgt de
bedste løsninger, og så kommunerne
ikke taber grupper af børn eller voksne
på gulvet”, siger afdelingslederen.
Lyder det, som om Anne Thiel Fuglsang bare kræver ind? Det er ikke tilfældet. Hun er som sine kollegaer fra
Formidlerne optimistisk for hendes
gruppes fremtid. Skolelederne kan føre
store fremskridt med sig for alle ledere
og et stærkt fællesskab, mener hun.

ADSKILTE OG FLEKSIBLE RUM…

danmark
www.vs-danmark.dk

LÆRERFORBEREDELSE
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

MØDE

Sammen med din skole, vil VS Danmark gerne være med til at skabe de bedste
indretningsmæssige rammer for Jeres personale.
Personalet på landets folkeskoler har travlt, og har ligesom elever brug for
albuerum og tid til at samle kræfter.
”Det gamle store lærerværelse” erstattes mange steder af opdelte lokaler, som
er tilrettelagt ud fra meget forskellige krav. Ønsker om faglige rum, som et arbejdsredskab, og ønsker om rum til fornøjelse, afslapning og reﬂektion.
Kontakt din VS forhandler, som kan rådgive meget mere om Jeres indretning,
og om de mange produktmuligheder, som VS programmet rummer.
Verner Panton var den vigtigste designpartner for VS i 90’erne.
Ud af dette samarbejde kom der en lang
række nytænkende produkter, som idag
indgår i Panton VS-stolefamilien.
www.vs-danmark.dk
Familien tæller PantoMove,
PantoSwing,
PantoFour og PantoStack.

PERSONALERUM

VS er etableret 1898 og er Europas
største producent af skolemøbler
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Læringsmiljø & pæ
I samarbejde med CVU Nordjylland har Skolelederne afholdt en velbesøgt
konference om LP-modellen i København

Af Lis Spang-Thomsen • Foto Philip Adrian

Temaet for Skoleledernes konferencedag i Eigtveds Pakhus 6. december i
København var ”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”, også kaldet LP-modellen – en ny norsk pædagogisk model, der stiller skarpt på de faktorer,
der skaber gode læringsresultater og
bremser urolig elevadfærd.
Kort fortalt giver modellen et forskningsbaseret input til, hvordan elevernes standpunkter og adfærd kan forbedres mærkbart, når skolens læringsmiljø forbedres. Konferencen
havde fokus på skoleledelsens udfordring i at sikre balancen mellem rummelighed i undervisningen og elevernes faglige udvikling – samt hvordan
man mere konkret kan gøre for at
fremme begge dele.
Dagens program, som var rammesat af CVU Nordjylland, bød på indlæg
fra bl.a. professor Niels Egelund samt
professor Thomas Nordahl. Og formålet var foruden indføring i LP-modellen
at gøre opmærksom på de kursusforløb for skoler, som CVU Nordjylland
har sat i værk. Forløb, som er sat i
gang på adskillige skoler landet over
og nu udbydes til endnu ﬂere.
Nødvendigt med inklusion
Hvad kan så denne model, som tidligere lærerpraksis ikke har kunnet?
Hvordan kan arbejdet med LP-model-

Niels Egelund fortalte om nogle af de
opmærksomhedspunkter, skoleledelsen
skal have for øje, når de arbejder med
at øge rummeligheden.
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dagogisk analyse

len føre til dygtigere elever? Og vil de
samtidig trives bedre? Niels Egelund
snævrede spørgsmålet yderligere ind
til at handle om, hvorvidt arbejdet med
LP-modellen kan føre til bedre resultater i PISA undersøgelserne…
Egelund pegede på, at der ses en
sammenhæng mellem resultaterne i
Norge med LP-modellen og den danske undersøgelse ”De gode eksempler”
(Mehlbye 2004). Herefter redegjorde
han for de seneste års undersøgelser
af evidensbaserede kendetegn for et
inkluderende undervisningsmiljø.
Her skal især nævnes nogle karakteristika for et undervisningsmiljø, der
skaber personlig social og faglig læring
for alle elever:
• Gode relationer mellem lærere og
elever.
• Gode relationer mellem elever.
• Tilstedeværelse af regler og håndhævelse af regler.
• Lærerne har evne til at lede klassen
og læringsprocesserne.
• Undervisningen har et klart indhold,
klare arbejdsmåder samt tydelig
undervisningsdifferentiering.
• Der er et godt forældresamarbejde.
• Klar virkelighedsopfattelse og klare
værdier hos lærere.
• Der ses udfordringer og krav til elever,
der motiveres og mestrer kravene.

Vi skal forstå de faktorer, som udløser,
påvirker og opretholder adfærds- og
læringsproblemer i skolen, sagde Thomas Nordahl.
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Læringsmiljø & pæ dagogisk analyse
• Der er brug af forskellige former for
opmuntring af prosocial adfærd.
Herefter præsenterede Thomas Nordahl sine forskningsresultater, som viser hvilken betydning læringsmiljøet
har for elevernes læring og udvikling.
Resultaterne baseres på en undersøgelse foretaget ved årsskiftet 2006/07
blandt 9430 elever fra 5.-10. klassetrin
på 104 skoler fordelt over hele Norge.
Nordahl fortalte ligeledes om resultater fra undersøgelser af elever, der modtager specialundervisning i Norge. Det
viser sig, at disse elever ligger dårligere
end almindelige elever såvel hvad angår
arbejdsindsats og motivation, social
kompetence som trivsel og karakterer.
Elever, der tages ud til specialundervisning, stigmatiseres og bliver gradvis
dårligere end de øvrige elever. Specialundervisningseleverne får ikke realiseret deres potentiale for udvikling. Altså
peger meget på, at en større rummelighed/inklusion vil bedre læringsmulighederne for ﬂere elever.

Struktur og relationer
Undersøgelserne viser, at drenge scorer systematisk dårligere end piger.
Drenge præsterer, når der er faste mål
og regler, og når der kan konkurreres.
Piger kan præstere alene ved glæde
for egen læring og samarbejde med
andre. Altså har skolen en opgave i forhold til at skabe et læringsmiljø, der
udfordrer såvel drenge som piger.
Af forklaringer på adfærdsproblemer
i skolen kan generelt nævnes:
• Lidt struktur og lavt engagement i
undervisningen.
• Manglende klasseledelse og uklare
regler.
• Dårlige relationer mellem elever
og lærer.
• Lavt inkluderende elevmiljø.
• Lille opmuntring af prosocial adfærd.
• Manglende tilknytning til skolen
(interesser og værdier).
• Segregerede undervisningstilbud
(specialundervisning).
• Køn (drenge).

Disse forklaringer viser sig i undersøgelserne langt vigtigere end de forklaringer, der vedrører de enkelte individer. Altså er relationerne og læringsmiljøet vigtigere at arbejde med end at
udskille enkelte elever som årsag til
adfærdsproblemer.
Det er netop her LP-modellen har
sin styrke. Modellen tager udgangspunkt i systemteorien, som lægger
vægt på, at det enkelte individ er i interaktion med forskellige sociale systemer eller fællesskaber. Ingen kan unddrage sig påvirkning fra de sociale
systemer. Social påvirkning ﬁnder
sted, hvad enten vi ønsker det eller ej.
LP-modellen er en model for pædagogisk analyse. Lærerne tager udgangspunkt i udfordringer i skolehverdagen og
i egen pædagogisk praksis. Modellen giver muligheder for at forstå elevernes
adfærd og læringsstrategier gennem andre måder end det traditionelle individperspektiv. Lærerne skal selv vælge
strategier og tiltag, og og gennemføre
det i praksis. Der eksisterer ikke fælles

Med ca. 150 deltagere viste konferencen, at Skolelederne kan samle medlemmerne, når nye pædagogiske tiltag skal sættes i gang.
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Om LP-modellen

metoder og tiltag, som alle lærere skal
bruge. Ingen klasseværelser er ens, og
derfor ﬁndes der ingen mirakelkur.
Problemadfærden skal grundigt analyseres, og de faktorer som i klassemiljøet er med til at opretholde denne adfærd skal beskrives. Først derefter kan
strategier og tiltag udvikles. For at ændre på problemadfærden skal der sættes tiltag i værk, som ændrer på de opretholdende faktorer.
En givtig metode til at analysere, hvad
der foregår i læringsmiljøet kan være at
sætte et videokamera op i klassen. På
denne måde får læreren mulighed for at
se sig selv og det samspil, der er i klassen. Når tiltag er sat i værk, skal man
kunne se ændringer inden ﬁre uger, ellers er det andre tiltag, der skal til.
Skolen og ledelsen
Undersøgelserne i Norge har vist at
modellen virker. De skoler, der anvendte LP-modellen, viste sig at have
et større læringsudbytte end skoler som
fortsatte den traditionelle undervisning.

Når LP-modellen skal virke, er det
vigtigt, at det er et skoleprojekt. Det er
hele skolens undervisningsmiljø, der
skal ændres, således at struktur, regler, konsekvenser og tydelige lærere er
et fælles anliggende. Eleverne skal
have (ja, de ønsker) stabile rammer, og
med disse bliver der et bedre miljø og
mere tid til læring.
Ønsker skolen et ændret læringsmiljø
skal der være bred tilslutning fra lærerne.
Forældrene skal informeres og engageres. Lærerne skal kompetenceudvikles –
derfor kursusprojekt for hele skolen – og
sidst men ikke mindst er skolelederen
den vigtigste bærer af kulturen.
På den ene side er det lysende klart
og enkelt, hvad der skal til for at ændre
en skolekultur med adfærdsproblemer
til en skolekultur med klare værdier,
regler og konsekvenser. På den anden
side er det hårdt arbejde med systematik og regelmæssighed. Vil man
ændre noget, kan man ikke nøjes med
at tale om det, så skal der vilje og
handling til.

LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel baseret på
systemteori og en forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes
sociale og faglige læring.
LP-modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark, Norge – i et forsøg på at beskrive de pædagogiske
konsekvenser, som kan uddrages af
den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling. Gennem systematisk anvendelse af en arbejdsmodel for
læringsmiljø og pædagogisk analyse
kan skolerne opnå:

• Et relativt større fagligt udbytte
for elever med særlige behov.
• Et relativt øget selvværd i forhold
til skolearbejde for disse elever
• En mindsket udskilning af elever
fra almindelig undervisning
Arbejdet med LP-modellen foregår
som et samarbejde mellem skolernes pædagogiske personale, PPR
og forskere. I øjeblikket udbredes
kendskabet til LP-modellen på
landets skoler og PPR-kontorer via
en række konferencer og e-læringskurser.
Vil man vide mere om LP-modellen, kan man bl.a. orientere sig
på www.lp-modellen.dk.
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Skoleleder på

fransk
Som skoleleder på en sydfransk
folkeskole har Renaud Deleuze mange
administrative og praktiske opgaver, men
han er ikke lærernes chef
Af Karen Lindegaard • Foto Steen Freudendal
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Når man ser bort fra et kæmpe platantræ midt i skolegården og temperaturen, der her i det sydfranske efterår er
en del grader højere end mod nord, så
ligner det til forveksling en dansk skolegård med livlige, legende børn. Men da
klokken ringer ind, hører ligheden mellem danske og franske skolebørn op.
Eleverne stiller sig hurtigt på række og
går ind i klassen under ledelse af deres
lærer. Og i klassen hersker der ro helt
ned på bageste række.
Vi beﬁnder os i Montfavet lidt uden
for Avignon på en Ecole Primaire, en
folkeskole for 6-11 årige børn. Skolen
har 255 elever fordelt på fem klassetrin
og på to afdelinger, med i alt 11 lærere
og en skoleleder for hver afdeling.
Den 33-årige Renaud Deleuze er
directeur eller skoleleder på Ecole
Primaire Montfavet, Vertes Rives A,
som skolens fulde navn lyder. Han har
været skoleleder i fem år, heraf de tre i
Montfavet. Men ved siden af jobbet
som skoleleder underviser han også
som skolens øvrige lærere.
”Arbejdet som skoleleder er krævende, så jeg ville gerne have mere tid
til det”, siger han og fortsætter: Når jeg
er sammen med mine klasser er jeg

Franske børn kan stadig stå på række, og nu vil præsident Sarkozy også have dem til at rejse sig, når læreren træder ind i klassen.

også directeur – så kommer de og
spørger: Kan du ikke lige ordne det?
Og kan du ikke klare det?”.
Er ikke boss
Kun mandag er afsat til arbejdet som
skoleleder. De øvrige dage har han seks
timers undervisning – undtagen onsdag,
hvor skolebørn i Frankrig har helt eller
delvis fri. Mandagen rækker dog ikke til
at klare alle opgaverne som skoleleder.
Derfor møder han hver morgen på
sit kontor klokken halv otte, en time
før skolen begynder og bruger også
nogle timer om eftermiddagen eller
aftenen på skolelederjobbet. Først
det seneste år har han haft en sekretær
til at assistere sig. Renaud Deleuze
understreger, at det ikke er hans rolle
på skolen at være chef for de øvrige
lærere.
”Le directeur n’est pas le boss. Jeg er
ikke lærernes overordnede. Det er meget vigtigt”, siger han. ”Vi er lige. Jeg
tager mig af administrationen og er et
bindeled til andre instanser, men jeg
kan ikke give ordrer til lærerne”.
Hans egne overordnede er de såkaldte inspektører eller uddannelsesinspektører, ”les inspecteurs de l’education

nationale”. I Avignon er der to inspektører, som fører opsyn med områdets 39
skoler. Skolen har desuden en bestyrelse, et conseil d’école, hvor der sidder

Der stilles store krav til franske elever.
Præsidenten har dog bebudet, at den
franske skole skal være mindre teoretisk
og have mindre udenadslære.

forældrerepæsentanter, lærere, skolelederen og repræsentanter for kommunen.
Treårsplanen
Som skoleleder er det bl.a. Renaud Deleuzes opgave at organisere skolen og
administrere dens økonomi. Skolen
modtager et beløb pr. elev pr. år, og
heraf skal betales skolebøger, hæfter,
blyanter mm., men ikke skolens inventar.
Det er kommunen, der afgør, hvor
stort et beløb skolerne får pr. elev. Beløbets størrelse varierer meget fra
kommune til kommune. I Frankrig er
det ikke tilladt for offentlige skoler at
modtage økonomisk støtte eller sponsorerede materialer fra private virksomheder, forklarer Renaud Deleuzes.
En af hans mere omfattende opgaver som skoleleder består i at sørge
for, at skolen følger en treårs-plan for
undervisningen, Projet d’Ecole for
2007-2010. Planen er vedtaget af
skolebestyrelsen og er skolens middel
til at sikre, at de nationale mål for undervisningen bliver overholdt. Der bliver ført nøje regnskab med, hvordan
hver enkelt elev klarer sig i forhold til
målene.

»
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Det franske
skolesystem
Der er ti års obligatorisk skolegang i
Frankrig, for børn i alderen 6-16 år.
Eleverne kan starte i Ecole Maternelle, når de er tre år og gå her til de
er fem. Maternelle er frivillig, men
næsten alle franske børn går her.
Fra 6-10 år: Ecole Primaire (5 klassetrin). Fra 11-16: Ecole Secondaire (eller Collège) (4 klassetrin). Herefter
kan de fortsætte i Lycée, der svarer
til gymnasiet, fra 16-18 år.
Renaud Deleuze har de sidste fem år været skoleleder og før det lærer i 11 år. Ved siden
af passer han et job som frivillig brandmand.

Ud for hver elev ﬁgurerer en procentsats for de forskellige fag, som angiver, at eleven f.eks. har opnået 16% af
det ønskede resultat i matematik, 57%
i fransk eller 75% i historie. Skolen
lægger planer for, hvordan eleven kan
forbedre sit resultat. Men at det ikke
lykkes for alle elever at leve op til kravene, vidner de velvoksne franske
dumpeprocenter om. Ikke færre end
38% af alle 15-årige skolebørn i Frankrig har gået mindst én klasse om.
Der følger også mange praktiske
gøremål med jobbet som skoleleder.
Renaud Deleuze skal tage sig af skolens sikkerhed, f.eks. ordne alarmer,
og han har et helt lille apotek, som han
administrerer.
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”Jeg skal vide, hvad der skal gøres,
hvis en elev bliver syg”, forklarer Deleuze, der også underviser i førstehjælp. Det er derimod ikke hans opgave at tage sig af elever, som volder
problemer i timerne. Er der problemer
med en elev, kontakter læreren forældrene, og her kan skolelederen eventuelt fungere som mægler.
Ekspert i alle fag
For at blive lærer i Frankrig skal man
læse tre år ved universitetet. Renaud
Deleuze fortæller, at alene inden for ét
år på studiet skal man læse en nærmest svimlende række af fag: Matematik, fransk, geograﬁ, historie, informatik, naturvidenskabelige fag (biologi,

geograﬁ, geologi og fysik), sprog (tysk
og engelsk), billedkunst, musik og
idræt.
”Det er virkelig et problem for os –
det er vanskeligt med alle disse fag.
Og i øjeblikket bliver der endnu ﬂere
ting, man skal lære. Man specialiserer
sig lidt – jeg har f.eks. speciale i neuropsykologi og underviser i naturfag.
Men det er et problem, at man skal
kunne undervise i alle fag, for man kan
ikke være specialist i alle fag”.
På Montfavet-skolen skal lærerne i
princippet undervise deres klasser i
hele fagrækken, men de bytter timer
indbyrdes, så de så vidt muligt undgår
at undervise i fag, de ikke føler sig
kompetente i.

Brev fra præsidenten
I september oplevede de franske lærere
at få opmærksomhed fra en helt ny kant.
Alle lærere i den franske folkeskole – ca.
900.000 – modtog den 4. september, da
de mødte i skolen efter sommerferien,
et 30 sider langt brev fra den nyvalgte
præsident, Nicolas Sarkozy.
I brevet skrev han bl.a., at han ønskede, at eleverne skulle lære respekt
og høﬂighed og rejse sig, når læreren
træder ind i klassen. Han ønskede
også større status og bedre løn til lærerjobbet, men har samtidig bebudet,
at en tredjedel af lærerstillingerne skal
nedlægges. Det skal ske ved naturlig
afgang og ved nedskæringer i timetallet. Og Renaud Deleuze forventer, at
der vil ske mærkbare ændringer i folkeskolen med Sarkozy ved roret.
”Vi vil få større pres for at opnå resultater, og der vil komme ﬂere elever i
klasserne. Sidste år blev der slået klasser sammen på skolen, så klassekvotienten steg fra 22 til 24,5. Men det vil
ikke være rimeligt at have mere end
28-29 eleverne i klasserne”, siger han.
Fra næste år bliver undervisningen
om lørdagen afskaffet, og det betyder
færre undervisningstimer. ”Dermed

Montfavet Ecole Primaire er en skole for 6-10 årige børn. Derefter fortsætter børnene på
overbygningen – college.

kommer det årlige timetal for franske
skolebørn ned under det europæiske
gennemsnit”, siger Renaud Deleuze.

Folkeskolen

Folkeskolen.dk

I Skoleledelse beskriver vi i
en række artikler forholdene
i andre landes skolevæsner
med særlig fokus på skoleledernes rolle.

folkeskolen.dk
Tors. 13. dec. 2007
Skoler kan blive presset til
at give ældre elever specialundervisning

Klik et forspring
Den 29. november var folkeskolen.dk den første i Danmark, der kunne
fortælle, at det går fremad for danske skoleelever i Pisa. Den nyhed
kunne I også have haft på din skoles hjemmeside eller intranet – se
hvordan på www.folkeskolen.dk
Du kan også oprette dig som bruger og få en mail, hver gang vi for
eksempel bringer en nyhed om skoleledelse.

Tors. 13. dec. 2007
Forsker: Offentlige ledere kender ikke deres ansatte godt nok
Tors. 13. dec. 2007
KL og KTO går efter delforlig i
januar-februar
Nyheder på din hjemmeside
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Den

forskansede
skole
Problemet er ikke, at der fortælles negative historier om skolen. Men at
ingen sørger for, at de positive bliver fortalt

Af Øjvind Hesselager • Tegning Annette Carlsen

Da min kone og jeg skulle vælge skole til vores børn…
Sætningen indikerer et skifte i holdningen til folkeskolen.
Engang var skolevalget næppe til diskussion. Man tog distriktets folkeskole, med mindre man var meget alternativ
og valgte noget langhåret privat. I dag bliver mange børn
skrevet op på favoritskolen få dage efter fødslen.
I den situation bliver det vigtigt, at borgerne kender skolen. Mange tror, de kender den. De har udvekslet erfaringer
med andre forældre ved afhentning i børnehaven. Eller har
selv gået på de lokale skole engang. Og den var da god. Eller frygtelig!
Ja, mange skoler hviler hovedet på udsagnet: Vi er heldigvis
bedre end vores rygte. Men det nytter ikke at være bedre end
sit rygte. Folk skal vide hvad skolen står for. Hvordan den skiller sig ud. Hor de vil hen. Hvem der arbejder der. Kort sagt:
Skoler skal proﬁleres, fordi forældre i dag shopper skole.
Tænk positivt
Hvordan kan det være, at det altid er jer, der er i pressen?
Spørgsmålet blev stillet af en journalist, der besøgte min
skole i forbindelse med skolens runde fødselsdag. Et godt
spørgsmål. For ganske vist er skolen renoveret og fornyet.
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Men bortset fra det skiller den sig ikke ud fra områdets folkeskoler. Ud over at den jævnligt høster medieomtale i lokalpressen – sågar i TV2’s lokalnyheder og Weekendavisen.
Mens folkeskolen generelt omtales for matematiklærere,
der angiveligt ikke kan matematik. Elever, der angiveligt
ikke kan læse. Mobiltelefoner, der bruges til mobning. Dårlige resultater sammenlignet med andre lande. Mens hele
dette negative scenarium favner alle landets skoler, også
den jeg arbejdede på, så skilte vi os samtidig ud.
Vi er kendt i lokalområdet for at tage en masse initiativer
og have tilfredse elever og forældre. Og det er ikke noget
forkert billede. Men historien kunne lige så godt være
ukendt og ikke fortalt. Hvis skolen havde opført sig som
mange andre folkeskoler og kun havde reageret og aldrig
selv ageret.
Mange skoleledere og lærere betragter pressen med stor
skepsis. Journalisterne ringer jo kun, hvis der er noget galt.
Det er som om skoleledelser glemmer, at telefonen også
kan ringe den anden vej. Man kan selv fortælle historierne.
For journalister ringer ikke kun, hvis der er noget galt. De
ringer, hvis de har hørt noget, der kan blive en historie. Og
ofte løber de negative historier af sig selv.

Der er nok, der vil brokke sig. Men de positive historier må
man selv skubbe på vej. Ved at organisere sit pressearbejde,
kan man også forhindre negative rygtebaserede historier i at
ryge på forsiden. Skolens generelle åbenhed kan motivere journalister til at give skolen en mere nænsom behandling.
Selvfølgelig er det let for mig som journalist at påstå, at
man som skole skal sørge for at iscenesætte sine succeser
og få fortalt bredt om skolen. Men man behøver ikke være
journalist for at få skolen i avisen. Man skal bare lære at
tænke i historier og turde ringe til redaktionen eller sende en
pressemeddelelse.
Slip historierne løs
Indsats mod dårlige læseresultater. Ombygninger. Skolens
fødselsdag. Forældrene overtager undervisningen, mens
lærerne er på studietur til England og Tyskland.
Stort og småt er strøget i avisen om min skole. Jeg har
selvfølgelig skrevet mange af pressemeddelelserne, men
det er ikke afgørende. Det afgørende er, at ledelsen beslutter sig for at spille sammen med pressen og lukke den ind.
Da skolen blev omtalt i Weekendavisen havde en journalist fået lov at gå rundt på skolen i to dage og vælge frit fra

hylderne. Hun kun tale med hvem som helst. Ledelsen læste artiklen igennem, men kunne ikke lave det store om. Resultatet kunne tolkes som en kritisk reportage, der sætter
lys på nogle ømme punkter. For eksempel ledelsens høje reformtempo – set fra lærernes synspunkt. Men det kunne
også tolkes som udtryk for en skole i bevægelse. Det er jo
ikke sikkert forældrene er enige i lærernes kritik af ledelsens
initiativer.
Sikkert er det, at det i sig selv havde positiv effekt for
skolens image, at den turde lukke journalisten ind og give
hende lov at gå rundt som hun ville. Pludselig blev de
mange rygter, der altid løber om en skole, aﬂøst af noget
konkret. Skolens omdømme var ikke længere rygtebaseret,
men forankret i hvad lærere, elever og ledelse sagde.
Det behøver ikke være de store medier. Alene det, at skolen optræder på lokalsiderne, skaber billedet af noget dynamisk, der er i samspil med sine omgivelser og har appel til
borgerne.
Minister patruljerede
En række af områdets skoler skulle have elever på såkaldte
legepatruljer. Her er det tilladt at tænke sig om og vælge de
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„

Økonomiudvalget bevilger hellere millioner til
en skole, der er kendt i lokalområdet end til
en, der lever et pligtopfyldende, men stille og
støvet liv i glemsel

elever, man har tillid til kan tage hånd om kammeraterne i
frikvartererne. Og det er også helt ﬁnt, at man som ledelse
deltager i legekurset og selv leger med – i stedet for at sidde
på en bænk og kigge på de udvalgte elever.
Sådan startede historien om Lars Løkke Rasmussens besøg på skolen, der kulminerede med, at skolens legepatrulje
dirigerede rundt med minister og følge, så sveden sprang af
panden af dem.
På grund af de gode elever, og på grund af ledelsens engagement i legepatruljen, valgte folkene bag dansk skoleidræt vores skole som den, der skulle åbne skolernes fælles
motionsdag. Den dag, hvor alle elever landet over samtidigt
foretager et hop.
Det skal understreges, at vi har rigtigt ringe idrætsfaciliteter. Børnene spiller fodbold i en asfaltgård. Vi har intet
græs. Alligevel troppede pressen op og blitzede ministeren i
vores skolegård – hvilket dybest set er paradoksalt. Andre
skoler har lagt bedre idrætsvilkår og -resultater for eksempel
i Ekstra Bladets store fodboldturnering.
Det handler om at samtænke sin skolestrategi med omtale. Eller rettere: At acceptere, at forældre i dag vælger
skole og ikke bare tager distriktets nærmeste. De shopper.
Og embedsværk og politikere ved også, at forældre shopper.
De ved, at den skole, der høster positiv omtale, også sikrer
kommunens skolepolitik god omtale. Den ledelse, der sørger for at komme i pressen, smører også sine samarbejdsrelationer i forhold til myndigheder.
Jeg er overbevist om, at økonomiudvalget hellere bevilger
millioner til en skole, der er kendt i lokalområdet, end til en
skole, der lever et ganske vist pligtopfyldende, men stille og
støvet liv i glemsel. Og så må man som ledelse og skole leve
med, at den skole, der proﬁlerer sig i lokalområdet, sikkert
bliver negativt omtalt på andre skolers lærerværelser. Det
hedder vist brødnid, men det er forældrene ligeglade med…
Bedst at være proaktiv
Jeg har ﬂere gange følt det nødvendigt at sige til skolens ledelse, at nu var lærerne trætte af al den presseomtale. Jeg
har hørt lærere brokke sig over, at det hele snart var et stort
medieshow. For besynderligt nok oplevede lærerne det ikke
altid om en gevinst, at skolen høstede omtale. Og her var
jeg selvfølgelig fanget i et dilemma, fordi jeg i dagligdagen
mere relaterede til lærerværelset end til kontoret.
Ledelsen reagerede ved at trække på skuldrene. Og det er
den helt rigtige beslutning. Det er jo dem, der er ledelsen, og
dermed dem, der har ansvaret for proﬁleringen af skolen. Lærerne skal jo dybest set passe deres arbejde og undervise.
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Jeg har skrevet nyhedsbreve for skolen, hvor ledelsen bliver presset til at tage stilling til mindre gode resultater i
Pisa-test eller Cepos-undersøgelse. Lærerne synes ofte vi
skulle forbigå det. Men ledelsen forstod, at hvis man selv
reagerer, bestemmer man også selv resultatet. Det handler
om at acceptere, at resultatet ikke er godt nok og derpå forklare, hvad man vil gøre for at forbedre sig.
Det kræver ledelse at sætte sig op mod lærerværelset.
Mange skoleledere vil forfalde til at please de stærke kræfter på lærerværelset. De viger uden om konﬂikten. Dermed
er de reelt ikke ledere men administratorer, hvilket ser ud til
at være et generelt problem i folkeskolen.
Ledelsen må lære eller i det mindste vise lærerne, at skolen er nødt til at være i dialog med omverdenen, hvis den vil
accepteres. Og igen: Generel åbenhed udløser større overbærenhed og nuancering ved de kritiske historier.
Presseomtale er ikke den eneste vej til omtale. Skolens
hjemmeside skal være opdateret. Der skal skrives jævnlige
nyhedsbreve. Fejl skal indrømmes. Gode historier fortælles.
Lærerne skal skrive kontaktbrev til hjemmet. Og skolen skal
bruge stillingsannoncerne til at proﬁlere sig. Der ﬁndes alt
for mange annoncer, hvor skolen efterlyser lærere med disse
og hisse kvaliﬁkationer – men hvor de mange tusinder kroner annoncen koster, ikke bruges til at promovere skolen og
fortælle om dens specielle kultur.
Al information, der udgår fra skolen, er med til at proﬁlere
den. Og så kan man jo ligeså godt skabe indtrykket af en
proaktiv kultur – hvis skolen har sådan en…

Rapport fra folkeskolen
Fra sit skriveeksil i en bjerghytte på den spanske ø Tenerife ser Øjvind Hesselager tilbage på 3½ år i folkeskolen,
som han forlod januar 2007.
Han blev som journalist og uden læreruddannelse ansat
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 mødet som ”fremmed fugl” i skolen har
han omsat til fem artikler, der bringes i Skoleledelse. Dette er den sidste i rækken.
Forfatteren kan kontaktes på
oehesselager@hotmail.com.

Ta’ det sure med det søde
En skole, der åbner døren for at fortælle om sine succeser,
skal selvfølgelig være parat til at lukke pressen ind, når det
går mindre godt. Det er den gamle sandhed om, at hvis man
inviterer pressen til brylluppet, kommer den også til skilsmissen.
Men hvis man som ledelse har tænkt sig at gøre noget ved
problemerne, sker der heller intet ved at være åben. Forældre
fravælger ikke en skole, hvis de tror på planen bag den.
Sproget skal være tænkt ind i planen. Alt for mange skoler
formulerer sig i ﬂoskler om ”hele mennesker” og ”respekt for
den enkelte”. I det hele taget skal der være ﬂere beskrivelser
og færre påstande i skolens selvfremstilling.
Fortæl historier, der viser, hvad skolen vil og skal og ikke
mindst gør. I stedet for at skrive, at skolen går ind for differentieret undervisning, så fortæl hvornår I sidst brugte det. I
stedet for at skrive i annoncen, at I har humor, så fortæl
hvad I grinte af på sidste pædagogisk rådsmøde.
Mennesker husker historier og tror på dem. Samtidig er
øvelsen en god lakmusprøve. Hvis I ikke kan ﬁnde eksempler på hvad I har grint af – er humoren nok ikke så udbredt.
Det er grundessensen i den reklame man kan lave for skolen: Den skal være favnet af skolens hverdag og dermed
sand.
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INVITATION til
Lønmøder 2008
Foreningen afholder i februar/marts 2008 fem lønmøder
for lokale forhandlere.
Møderne ﬁnder sted som følger:
Radisson SAS, Silkeborg 5. februar
Lyshøjskolen, Kolding
6. februar
Scandic, Aalborg
26. februar
Scandic, Ringsted
27. februar
Scandic, Hvidovre
4. marts

kl. 10-15
kl. 10-15
kl. 10-15
kl. 10-15
kl. 10-15

Alle steder vil der være kaffe/brød fra 9.30.
Indholdet på dagene vil være:
1. Løn- og arbejdsvilkår for skoleledere:
• Psykisk arbejdsmiljø.
• Merarbejde (grænsedragning mellem lokalløn og
merarbejde).
• Konstitution.
• Pension.
• Efteruddannelse.
• Senioraftaler.
2. Erfaringsudveksling / videndeling - Hvordan hjælper
vi hinanden
3. Den organisatoriske arbejdsdeling - Balancen mellem
central / lokal opgavevaretagelse
4. Nye skolestrukturer - Hvordan ser det ud med fælles
ledelse / distriktsledelse etc.?
5. Lokal løn og udmøntningsgarantien

BZY ^
\cZ
i^aH
WV\Z^ 
IVcoVc
^V

hiVcYhV^Yh#cj

- ﬁlm, hjemmeside og undervisningspakke

Folkekirkens Nødhjælp tilbyder nyt undervisningsmateriale, der sætter fokus på, hvordan
aids påvirker børn og unge i Afrika og lægger op
til debat og handling herhjemme.

BViZg^VaZiWZhigV[igZZaZbZciZg/
&# Filmen ”Med Signe tilbage i Tanzania”
'# Hjemmesiden www.standsaids.nu med ﬂashfortællinger, billeder, test og konkurrence
(# Målrettede inspirations- og
undervisningsmaterialer på
www.standsaids.nu/undervisning

6. Aktuel orientering v/ Skoleledernes formandskab
Til hvert møde inviteres to repræsentanter
fra hver kommune.
Tilmelding senest fredag den 18. januar 2008:
Kan kun ske via foreningens hjemmeside:
www.skolelederne.org
Foreningen afholder udgifter til det enkelte arrangement.
Udgifter til transport påhviler den lokale afdeling.
På gensyn i Silkeborg, Kolding, Aalborg,
Roskilde og Hvidovre!
Med venlig hilsen
Sekretariatet
Skolelederne
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Eg^h/ 250 kroner
7Zhi^aa^c\/www.standsaids.nu/bestilling
Undervisningsmaterialet er til
elever i 7. klasse og opefter
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Bedre end sit rygte
Offentlige ledere har fokus på personalet, når de skal udpege de største
udfordringer. Ledelsesreform skal klæde lederne bedre på...

Torben K. Andersen • Illustration MM

De offentlige ledere i børnehaver, plejehjem, sygehuse og andre velfærdsinstitutioner står over for store udfordringer i de kommende år, når kampen om
arbejdskraft spidser til, og de samtidig
skal tackle de mange forandringer i
kølvandet på en række store reformer.
Når lederne selv skal pege på de tre
største udfordringer, falder valget da
også helt naturligt på netop deres evner til at håndtere de enorme forandringer, motivere og engagere medarbejderne samt udvikle medarbejdernes
kompetencer. Det fremgår af en stor
undersøgelse, som Epinion har foretaget for Personalestyrelsen som en del
af det forberedende arbejde til regeringens store kvalitetsreform af den offentlige sektor. Se ﬁgur 1.
Chef for ledelsesudvikling i Personalestyrelsen Camilla Vejlø Hartling ﬁnder det helt naturligt, at lederne selv
har så stor fokus på især personaleledelse: “Behovet for ledelse bliver
skærpet i disse år. Lederne skal håndtere de mange reformer i den offentlige sektor og være i stand til at opfange de politiske signaler, så de kan
dreje deres organisation i retning af det
politiske behov. De skal selv gå i spidsen for forandringerne og samtidig

sørge for at få medarbejderne med i
de nogle gange også uklare processer.
Mange ledere oplever også, at medarbejderne stiller større og større krav
om individuel personaleledelse og ikke
stiller sig tilfreds med standardløsninger”, siger Camilla Vejlø Hartling.
Over 1.000 ledere og 6.000 medarbejdere inden for dagpasning, ældreområdet og sygehusene har deltaget i
undersøgelsen, som ikke tidligere har
været offentliggjort. Konklusionerne
ligger på linje med en tilsvarende undersøgelse, som styrelsen tidligere har
lavet med over
1.000 ledere på det statslige område.
Her pegede lederne også på disse tre
områder – motivation af medarbejdere,
håndtering af forandringer og udvikling
af medarbejdernes kompetencer – som
de største udfordringer i de kommende
år.
Regeringen har forsøgt at tage højde
for nogle af disse udfordringer i sit
store kvalitetsudspil, hvor en af de
største og mest omfattende ledelsesreformer i den offentlige sektor kommer til at spille en hovedrolle. Helt efter planen går det dog ikke, bl.a. fordi
arbejdet er blevet forsinket af folketingsvalget.

• Knaster
Ledelsesreformen vil blandt andet
medføre, at tusindvis af ledere i børnehaver, vuggestuer, sygehuse, plejehjem og andre offentlige mellemledere skal på skolebænken i de kommende år for at få en anerkendt
lederuddannelse af høj kvalitet på diplomniveau. Men selvom det nu er et
halvt år siden, at hovedlinjerne blev
støbt til denne ledelsesreform som
led i trepartaftalerne, så er der fortsat
en del spørgsmål, som ikke er løst
endnu.
• Skygger
Den massive debat om en lønpulje på
adskillige milliarder kroner til offentligt ansatte har bragt de kommende
overenskomstforhandlinger på det
offentlige område på direkte kurs
mod storkonﬂikt til foråret. Men det
kan virke paradoksalt, at lønnen har
fået så stor opmærksomhed. For
både ledere og medarbejdere i den
offentlige sektor er generelt særdeles
tilfredse med deres arbejde.
• Tyvstartet
Børnehaver og vuggestuer har tyvstartet ledelsesreformen og er alle-

»
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rede i fuld gang med deres egen ‘indre’ ledelsesrevolution. To ud af tre
kommuner har besluttet eller har planer om at droppe den traditionelle
struktur på dagtilbudsområdet med
én leder og én souschef i spidsen for
én institution til fordel for større og
langt mere komplekse institutionsenheder. Formålet er blandt andet at
styrke ledelsen i daginstitutionerne i
en tid med effektiv anvendelse af
knappe ressourcer og skærpet konkurrence om arbejdskraften.
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Knaster i trepartsaftalen
For at klæde de offentlige ledere bedre
på til fremtidens udfordringer vil regeringen gennemføre den store ledelsesreform med ti konkrete initiativer.
“70.000 offentlige ledere skal være
kompetente, professionelle og synlige”,
lyder den ambitiøse målsætning i regeringens kvalitetsudspil. Krumtappen
i den store reform bliver en massiv uddannelsesindsats, der skal få bugt med
et stort efterslæb på området. For kun
10 pct. af de offentlige ledere har deltaget i en diplomlederuddannelse, og
blot 5 pct. i en master om ledelse.
Derfor får ledere i daginstitutioner,
plejehjem og andre institutioner nu ret
til at tage en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Planen er, at
nye ledere skal være begyndt på uddannelsen senest tre år efter deres udnævnelse. Mens nuværende ledere,
som ikke har en tilsvarende uddannelse, får ret til at tage lederuddannelsen senest i 2015. Regeringen har afsat
200 millioner kr. til at medﬁnansiere
det omfattende initiativ.
Der skal udvikles et helt nyt sæt
spilleregler for at gøre lederuddannelserne mere ﬂeksible. De skal opbygges
i moduler, så en leder i f.eks. en børnehave i langt højere grad kan skrue sin
egen uddannelse sammen og tage de

moduler, der passer bedst til hendes
daglige arbejde med børn, mens en
plejehjemsleder har brug for andre
målrettede moduler, der passer bedre
til hendes daglige arbejde med ældre.
Målet var oprindeligt, at uddannelserne skulle udbydes senest fra andet
halvår 2008. Men arbejdet trækker ud,
så de nu ifølge Ugebrevets oplysninger
formentlig først kan komme i gang fra
2009. For fundamentet for den stort
anlagte ledelsesreform blev støbt i forbindelse med trepartsforhandlingerne i
sommer. Men en ting er at forhandle
en aftale på plads en sen aftentime i
Finansministeriet. En helt anden ting
er at udkrystallisere de mange forskellige initiativer i detaljer og præcisere,
hvad det egentlig var, man blev enige
om dengang i juni. Det arbejde har taget tid, medført talrige faktaark frem
og tilbage mellem parterne, og det
store arbejde blev sat i bero, da statsministeren udskrev folketingsvalg.
En af de største knaster er ifølge
Ugebrevets oplysninger, om man skal
fastholde det nuværende uddannelsessystem og supplere det med det nye
system med de mere ﬂeksible moduler. Eller om man skal tænke helt nyt
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fra starten, så alle offentlige diplomlederuddannelser på sigt kommer ind
under en ny og fælles ramme. Det er
parterne ikke enige om. De faglige organisationer hælder mest til den første
model. Mens arbejdsgiverne hælder
mest til den sidste.
De to parter er også uenige om,
hvilke og hvor mange ledere der fremover har fået ret til at tage en lederuddannelse. Jo ﬂere ledere som får retten
til at tage en uddannelse, jo dyrere bliver det, ligesom mange nuværende ledere har masser af lederkurser i forvejen. Derfor skal målgruppen afgrænses.
Men det volder kvaler. Et eksempel er
folkeskolen. Her mener arbejdsgiverne,
at det kun er skolelederen, der har opnået den ret. Mens arbejdstagerne
mener, at det også er afdelingslederen,
SFO-lederen og vice-skoleinspektøren,
der kan kræve at komme på skolebænken for at få en diplomuddannelse.
Samtidig er det fortsat et helt åbent
spørgsmål, hvor meget regeringen vil
tage fra aftalen med henblik på at lovgive om det i Folketinget, og hvor meget der ikke nødvendigvis behøver lovgivning, men kan klares af parterne
indbyrdes og i overenskomstsystemet.
Formanden for Kommunaldirektørforeningen, Jens Chr. Birch fra Næstved Kommune, tvivler også på, at de
200 millioner kroner, som er sat af til
at medﬁnansiere en lederuddannelse
af de tusindvis af institutionsledere, er
tilstrækkelig.
“Det er alt for beskedent. Kommunerne planlægger en masse lederudviklingsprogrammer for deres ledere.
Men skal man have et markant løft,
som regeringen og kommunerne ønsker, er det dyrt. For i så fald skal folk
på betalt uddannelse, og det vil indebære et betydeligt fravær. Og vi kan jo
ikke bare lade en institution være uden
leder i så lang en periode. Diplomud-
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dannelser er jo ofte op til et helt årsværk. Derfor ser jeg de 200 millioner
kroner som en god begyndelse. Men
det er slet ikke nok. Det bliver et langt
større beløb, og derfor bliver det noget, vi må snakke med staten om”,
siger Jens Chr. Birch.
Tilfreds trods alt
Den hidsige politiske debat om en ekstra lønpulje på op imod 5 milliarder kr.
til offentligt ansatte, som et ﬂertal
uden om regeringen bestående af
blandt andre Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF vil have afsat, har
foreløbig sat diskussionen om store
dele af den omfattende kvalitetsreform
på standby.
Det kan virke paradoksalt, at debatten om de ekstra milliarder har fået så
meget plads, da både ledere og medarbejdere på en lang række områder er
yderst tilfredse med deres arbejdsvilkår. Over otte ud af ti ledere og medarbejdere er tilfredse med deres job “alt
taget i betragtning”. Se ﬁgur 2. Lige så
mange er glade for at gå på arbejde.
De føler sig engagerede, gør en forskel
for brugerne og borgerne, omtaler deres arbejde positivt, når de er sammen
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med andre, og ville søge et job igen på
deres nuværende arbejdsplads, hvis de
skulle spole tiden tilbage. Det fremgår
af den store undersøgelse blandt mere
end 7.000 ledere og medarbejdere i velfærdssamfundets frontinstitutioner,
som Epinion har foretaget for Personalestyrelsen.
“Det er jo på mange måder rigtig positive tal. Og det er i dette perspektiv,
at man skal se den aktuelle debat om
højere løn, som fokuserer på et enkelt
element, men hvor man glemmer det
store billede”, siger Camilla Vejlø Hartling fra Personalestyrelsen.
Undersøgelsen viser også, at 94 pct.
af lederne er interesseret i at deltage i
efteruddannelse, og at næsten lige så
mange har været på kurser i løbet af
de sidste par år for at udvikle deres ledelse. Langt de ﬂeste har også være
på konferencer, seminarer og workshops. Se ﬁgur 3.
Men selvom lederne bruger en masse
tid, og arbejdsgiverne en masse skattekroner på at sende ledere af sted på kurser og konferencer for at lære nyt, har ingen overblik over kvaliteten af de mange
kurser. Der er heller ingen, som for alvor
holder hånd i hanke med, om der er progression i de uddannelser, som de en-

„

Nye veje
To ud af tre
kommuner
eksperimenterer
med øget brug af
ledelsesteam og
netværk
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kelte ledere tager, eller om kursusbeviserne bare ligger ved siden af hinanden
uden rigtig at give mere værdi.
“Det skal ledelsesreformen prøve at
rydde op i. Vi skal have kvalitetssikret
lederuddannelsen. Når der bliver brugt
tid og penge, skal vi sikre os, at lederne reelt får løftet deres ledelseskompetencer. Lederen skal have progression i sin uddannelse og have en
værdi på cv’et, så en arbejdsgiver kan
se, hvilken uddannelse lederen har taget”, siger Camilla Vejlø Hartling.
Et andet element i ledelsesreformen
er systematiske evalueringer af lederne og udviklingssamtaler. Mange af
lederne ønsker at blive kigget efter i
kompetencerne af deres medarbejdere
eller nærmeste overordnede leder.
Men det sker ikke så ofte. Ligesom
MUS-samtaler snarere er undtagelsen
end reglen. Se også ﬁgur 3.
Dette enorme gab skal reformen
også forsøge at rette op på, så alle offentlige ledere kan få evalueret deres
ledelsespraksis mindst hvert tredje år.
Det bliver op til den enkelte institution,
kommune eller region at bestemme,
hvordan evalueringen skal foregå.

Børnehaver kickstarter
Kommunerne har i realiteten allerede
kickstartet den nye ledelsesreform. De
er i fuld gang med at gennemføre en
slags ‘indre’ reform på hele dagtilbudsområdet for børn i alderen fra nul til
seks år. Den traditionelle struktur med
at lade én leder og én souschef stå i
spidsen for børnehaven eller vuggestuen vil gradvist blive erstattet af forskellige ledelsesmodeller.
To ud af tre kommuner har besluttet
eller har planer om at ændre på deres
ledelsesstruktur på området. Det viser
en undersøgelse foretaget af Væksthus for Ledelse, der er et samarbejde
mellem KL, Danske Regioner og KTO.
Se ﬁgur 4. Årsagen til, at kommunerne
afprøver de nye modeller, skyldes
blandt andet de øgede krav til kvalitet
og dokumentation, den skærpede konkurrence om arbejdskraften, brugernes
høje forventninger til god kvalitet og et
ønske om en mere effektiv udnyttelse
af ressourcerne. Alle disse ting har udfordret den traditionelle lederrolle i landets børnehaver og vuggestuer.
Et gennemgående træk ved de forskellige nye modeller er øget brug af
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Næstved er som andre kommuner presset i den benhårde kamp om at skaffe ledere. Derfor går Næstved nu helt nye veje og vil dyrke talenterne fra egne rækker i forsøg på at skaffe ledere. Kommunen sætter ind på to fronter. Efter nytår
går den i gang med at udpege 12 ledertalenter inden for skoleområdet. Det kan
typisk være en almindelig lærer, der får chancen for at skifte tavlen, katederet
og den daglige undervisning ud med et kommende lederjob som for eksempel
viceskoleinspektør. De nuværende skoleledere hjælper til med at udpege de nye
talenter, som kan gå rundt med en leder i maven uden måske selv at vide det.
Når talenterne er udpeget, skal de have træning i form af blandt andet ﬁre
dage med en professionel for at lære mere om lederskab, organisation og kommunikation. Andre dage bliver sat af til at lære om ledelse i Næstved Kommune. Og så har kommunen en plan om at ﬁnde et trainee-job til dem et sted i organisationen, så de kan få lov til at prøve kræfter med at praktisere ledelse på et
andet fagligt område end det, de kender i forvejen.
Kommunaldirektør i Næstved kommune Jens Chr. Birch, der også er formand
for Kommunaldirektørforeningen, ser en række fordele ved det nye projekt: “Vi
får selvfølgelig spottet vores egne ledertalenter.
Tankegangen er også, at vi næsten kan garanterede disse talenter, at de kan
få et af de næste lederjob inden for kommunens skolevæsen, når det bliver ledigt. De skal naturligvis gennem et formelt ansættelsesforløb.
Men de er foran på point, da vi jo i forvejen har spottet deres talenter. Vi får
også kulturen med, da det hele foregår indenfor vores eget regi. Samtidig får vi
også sorteret dem fra, som tror, de skal være ledere, fordi de er fagligt dygtige,
men som måske viser sig ikke at have talent”, siger Jens Chr. Birch.
Kommunen søsætter også efter nytår et tilsvarende systematisk og permanent lederprojekt på tværs af hele organisationen med omkring 8.000 ansatte.
Her vil topledere og de enkelte ledere i børnehaver, plejehjem og andre institutioner blive bedt om at udpege 12-15 potentielle ledere blandt de menige medarbejdere.
Det kan være alle lige fra en fuldmægtig i forvaltningen over en medarbejder i
vandforsyningens administration til en sosu-assistent ude på et lokalt plejecenter. De vil så få mulighed for at komme gennem et lignende træningskursus
som på skoleområdet i håb om, at der venter et lederjob ude i den nærmeste
horisont.
“Hvis vi ikke gør det anderledes og moderniserer måden at rekruttere på,
kommer vi til at halte noget så grusomt bagefter i forhold til andre sektorer. For
vi kommer til at slås om ledere med alle på arbejdsmarkedet i de næste 10-20
år, uanset om det er bankvæsenet, detailhandlen eller produktion. Vi vil også
komme til at kæmpe indbyrdes kommunerne imellem. Og derfor er vi nødt til at
opruste gevaldigt på det her felt. Ellers løber de gode ledere derhen, hvor vilkårene er bedre”, siger Jens Chr. Birch.
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ledelsesteam og -netværk. To varianter
er dog mere udbredte end andre. Det
drejer sig om:
• Sammenlagt institutionsledelse
En kommune sammenlægger for eksempel to eller tre institutioner til
større – f.eks. aldersintegrerede –
institutioner under samme ledelse.
Man fastholder altså den traditionelle
struktur med én institutionsleder og
én souschef, men man skaber et
langt større institutionsmiljø med
mange ﬂere børn.
• Områdeledelse
Kommunen har en fælles ledelse for
0-6 års området, hvor der er ansat én
områdeleder for en række daginstitutioner. Hver institution udgør altså en
afdeling med sin egen leder, men
områdelederen har det overordnede
ansvar og dermed også ansvaret for
det fælles budget.
Formanden for Væksthus for Ledelse,
afdelingschef i KL, Lars Holte, mener,
at kommunerne har stor fokus på at
styrke ledelsesområdet og dermed

også kvaliteten i dagtilbuddene: “Ind
imellem kan retorikken godt klinge lidt
af, at ledelse er opstået i 2007. Men
eksemplet fra daginstitutionsområdet
viser, at kommunerne længe har arbejdet med en række af de ledelsestemaer, der indgår i kvalitetsreformen.
Det afgørende er, at reformens ledelsesinitiativer ligger i naturlig forlængelse af opgave- og strukturreformen.
De nye initiativer skal være et ekstra

gear til den igangværende ledelsesindsats lokalt, og ikke en bunke nye
usammenhængende forventninger til
ledere, som står midt i at udrulle danmarkshistoriens største administrative
reform”.

Artiklen har været bragt i Ugebrevet
Mandag Morgen nr. 43/07 og bringes
med ugebrevet og forfatterens tilladelse.
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Anmeldelser

Anmeldereksemplarer
Skolelederne har for tiden følgende bøger til anmeldelse:
Teamets arbejde med…
Fag- og tværfaglighed
Marie-Louise & Ove Outzen
Kroghs Forlag
Teamets arbejde med…
Holddannelse og undervisningsdifferentiering
Birgit Nielsen & Lars Wørts
Kroghs Forlag
Finsk pædagogik – ﬁnsk folkeskole
Frans Ørsted Andersen
Dafolo

Elevplaner i skolen
Et nyt redskab i skole/hjemsamarbejdet
Søren Aksel Sørensen
Skole og Samfund

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

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

Skulle Skoleledernes medlemmer
ønske at anmelde en bog, så ring til
sekretariatet på tlf. 3336 7617.
Anmeldelse honoreres med 2 ﬂ.
god vin samt bogen. Skriv kort!

Skoleledelse og læringsmiljø
Red: Ole Hansen
Dafolo

Siger ét, gør andet
+ Ydelser leveret under øget demokratisk kontrol og samfundsmæssig
indﬂydelse.

Ledelse i en reformtid
i velfærdsstatens maskinrum
John Storm Pedersen (red.)
Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag
179 sider, 391 kr.
Bogen er baseret på en undersøgelse
fra 2006 hos 1502 institutionsledere.
Baggrunden er strukturreformen, hvis
formål bl.a. er at få institutionerne til
at levere 4 +’er:
+ Billigere ydelser.
+ Bedre ydelser.
+ Mere individuelle ydelser.
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Undersøgelsen viser, at institutionslederne overopfylder ﬂere af succeskriterierne. 64% af institutionerne innoverer – producerer og leverer bedre
ydelser – til trods for, at de ikke får
økonomisk gevinst ved det. Tværtimod.
Hvis kravene om innovation forstærkes, så bliver det nødvendigt at se på
styringsmodeller. Et ﬂertal af institutionslederne forventer da også et generelt
skifte fra Budget- og monopolmodellen
til Kontraktmodellen, hvori der kan indbygges incitamenter til øget innovation.
Den forestående kvalitetsreform vil
øge presset på institutionerne: Kravet
til de offentlige ydelser vil konﬂikte med
borgernes manglende villighed til som
skatteborgere at betale regningen.
Ifølge bogen er løsningen hykleri –
altså at man som institutionsleder siger
ét over for forvaltningen, men hjemme i
institutionen gør noget (lidt) andet. Det

betyder dog, at øget styring og kontrol
vil være et problem.
Struktur- og kvalitetsreformerne vil
ifølge forfatteren stille krav om en professionalisering, som nok kun kan realiseres ved etablering af forholdsvis store
institutioner og ved en professionalisering af institutionslederne. Kravene til
de offentlige institutioner vil indebære:
• Nye styrings- og incitamentsstrukturer.
• Større institutioner.
• Ændringer i den vertikale ledelseskæde og nye lederroller.
En spændende bog, der rejser spændende spørgsmål!
Søren Moldrup
Skoleleder
Ahlmann-Skolen
Sønderborg
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Anmeldelser

Forbilledlig fremstilling

Skolens mirakel
Birthe & Lars Qvortrup
DAFOLO Forlag 2007
72 sider – 199 kr.

Birthe og Lars Qvortrup – henholdsvis
skoleinspektør og ny rektor for DPU –
har nu afsluttet deres trilogi om folkeskolens vilkår i videnssamfundet. Det
sker med ”Skolens mirakel”, hvor adressen er forældrene og omdrejningspunktet folkeskolelovens formålsparagraf – den nye, men med henvisninger
til den tidligere – og bedre.

I det første kapitel, Skolens dobbelte mirakel (at skolen eksisterer, og at
børn er i stand til at lære noget), gives
der en kortfattet skolehistorisk oversigt
med særlig vægt på Reventlow og
Madvig. Den understøtter et forslag i
en fodnote om en ny og almen anerkendt fremstilling af folkeskolens historie.
I det følgende kapitel, Hvad skal børnene kunne, gives der en sjælden, forbilledlig klar fremstilling af begreber
som kundskaber og færdigheder. Den i
sig selv burde gøre bogen til tvangslæsning for skolepolitikere og slige folk.
Det tredje kapitel handler om, hvad
forældrene kan vente af skolen, og her
tages der blandt andet fat på evalueringsproblematikken, og det gøres sagligt og kompetent. Også det vil være
god læsning for mange.
I det afsluttende kapitel, om hvad
skolen kan vente af forældrene, tales
igen forældresamarbejdets sag – med
en nyttig sondring mellem forældrene
som borgere og brugere og en klar konklusion, at forældrene ved noget som

Skoleledernyt
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.
Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af skolepolitiske temaer
og problemstillinger 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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lærerne ikke ved, og lærerne kan noget, som forældrene ikke kan. Forstår
begge parter, forældrene og skolen,
det, opstår der et positivt og konstruktivt samarbejde.
Bogen kan varmt anbefales alle, der
har med folkeskolen at gøre.

Peter Ussing
Fhv. skoledirektør
Løkken

)NTERAKTIVE TAVLER

)NSPICERER MAN "ORKS 3KOLE&LEX 3YSTEM PÍ TT HOLD VIL
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Søger du også en højt kvaliﬁceret
viceskoleinspektør til din virksomhed?

Så brug skolelederjob.dk.
Skolelederjob.dk er jobportalen for lærere, skoleledere og alle
andre, der er på udkig efter et lederjob i folkeskolen!
Skolelederjob.dk. er med i Proﬁljob.dk netværket, der er
Danmarks vigtigste jobportal for ledere og specialister.
Bag netværket står 14 faglige organisationer med mere end
300.000 højt kvaliﬁcerede proﬁler.
Hver eneste uge besøger mere end 40.000 jobsøgende ledere
og specialister Proﬁljob.dk netværket.
Derfor rammer du både bredt og relevant med en
annonce på Skolelederjob.dk.
Vil du vide mere om annoncer på Skolelederjob.dk?
En fredag formiddag i HR-afdelingen...
Tadaaa! – så fandt jeg en ny
leder til Johns stol!
En viceskoleinspektør.

Bingo!

Næ, skolelederjob.dk
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Decentral centralisering
krav, så er det naturlige svar, at man
decentralt centraliserer. Altså at man
etablerer større decentrale enheder for
at kunne professionalisere og leve op
til de øgede krav og forventninger. På
dagtilbudsområdet ser man ﬁre forskellige modeller:

Ledelse af dagtilbud under forandring
Væksthus for ledelse
91 sider, gratis

Væksthus for Ledelse, som er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner
og KTO, og som også Skolelederne
deltager i, har gennemført en undersøgelse omkring dag-tilbud. Nogle af de
politiske initiativer sætter fokus på ledelse – på god og professionel ledelse.
Det være sig fx:
• Pædagogiske læreplaner.
• Børnemiljøundersøgelser.
• Sprogvurderinger.
• Kvalitetsreformen.
Når man fra centralt hold decentraliserer – lægger ansvar og beslutningskompetence ud – og samtidig stiller store

• Sammenlagt institutionsledelse, dvs.
en traditionel ledelsesstruktur men i
større, sammenlagte institutioner.
• Netværksledelse, hvor selvstændige
institutioner puljer nogle af deres ressourcer til fælles aktiviteter.
• Områdeledelse med én områdeleder
for en række daginstitutioner, som så
er blevet til afdelinger i en fælles institution.

Søren Moldrup
Skoleleder
Ahlmann-Skolen
Sønderborg

• Én overordnet fuldtidsleder med et
tydeligere ledelsesansvar.

Skoleledelse 1/2008
Redaktion
Anders Balle,
Michael Rasmussen,
Karsten Hansen og
Søren Thomsen
Oplag
5.750

Det kan ligne en videreudvikling af ”Århus-modellen” med en overordnet skoleleder, en pædagogisk leder, en administrativ leder – og måske nogle afdelingsledere (af afdelinger i skolen,
SFO’en, vuggestuer, børnehaver osv.).
Modellerne viser vejen i forhold til de
øgede krav, som struktur- og kvalitetsreformerne rejser. Spændende ledelsesmæssige udfordringer står lige om hjørnet. Sammen med spændende løsningsmuligheder! Spændende læsning.
Bogen kan rekvireres på lederweb.dk.

Distriktsledelse med fælles ledelse af
forskellige institutionstyper (fx skole,
børnehaver og vuggestuer), der så er
afdelinger.
De to sidste modeller er særligt interessante, fordi de giver størst mulighed
for god og professionel ledelse. De vil
begge stille krav om udvikling af lederfagligheden (også i form af formelle lederuddannelser) og de vil medføre ændrede lederroller i kraft af:

Ansvarshavende redaktør
Michael Diepeveen
Tlf.: 3336 7616
Mail: midi@skolelederne.org

Udgiver
Skolelederne
Kompagnistræde 22, 2. sal
1208 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.dk

• En række daglige ledere, der i højere
grad indgår mere direkte i udviklingen
af det pædagogiske arbejde med børnene.

Forside
Sine Fiig
Annoncer
Stibo Zone
Saturnvej 65
8700 Horsens
Tlf. 8939 8833
Fax 8939 8899

Produktion, design og tryk
Elbo Graﬁsk A/S
www.elbo.dk
ISSN: 1902-4398

Medlem af Dansk Fagpresse

Tekst: skoleledelse@stibo.com
Job: skolestil@stibo.com
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Viceskoleleder til Græse Bakkebyskolen
Nu har du chancen for at blive ansat på
en ny skole med en pragtfuld beliggenhed og nogle dejlige medarbejdere.

Græse Bakkebyskolen er 4 år gammel og
har pt. 40 medarbejdere og 275 børn.

Dine ansvarsområder aftaler vi ud fra dine
erfaringer og interesser.
Kvaliﬁkationer
Lærereksamen.
Ansøgere med erfaringer indenfor regnskab, it og ledelse vil blive foretrukket.

Skolen er bygget med lokalefællesskab
imellem skole, sfo og klub.

Du kan vælge imellem 3 muligheder
s  TIMERS LEDELSE OG STTTE EN DRENG
med ADHD-diagnose, samt 3 lektioner
s  TIMERS LEDELSE OG MATEMATIK PÍ
2. årgang i begge klasser, samt idræt
s  TIMERS LEDELSE OG KLASSELRERFUNKtionen i en 1. klasse med dansk og
kristendom.

Områder vi prioriterer højt
Læringsstile, konﬂikthåndtering og ligeværdigt samarbejde imellem alle faggrupper i skolen.

Arbejdsområder i øvrigt
Ledelse:
administrativ, pædagogisk, personale-,
samt strategisk.

Ansøgning stiles til
Græse Bakkebyskolen
Højvang 8 – 10
3600 Frederikssund

Vi skal have ansøgningen senest
torsdag den 10. januar.
Medsend venligst referencer, dokumentation for tidligere ansættelser, samt evt.
beviser.

Ansættelsessamtaler
afholdes tirsdag den 15. januar fra kl.
15.00.

Tiltrædelse
1. marts 2008.

Al henvendelse til:
Skolelederne, Kompagnistræde 22, 2. sal, 1208 København K

Stillingen indeholder 600 timers ledelse
og 11 lektioner.

Du er også meget velkommen til at se
skolen, inden du søger.

UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST

Du bliver en del af et ledelsesteam som
udover dig består af en skoleleder, og en
sfo-leder.

Yderligere oplysninger
Kontakt skoleleder Lillian Gustafsson
4736 6700.

