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Skoleledernes mulighed for at træffe nødvendige ledelsesbe-
slutninger af administrativ, pædagogisk eller personalemæs-
sig art er ikke altid til stede. Således viste en sag for nylig fra 
Hellebæk ved Helsingør, hvor en elev havde hængt en lærer 
ud som pædofi l, at skolelederens afgørelse hurtigt kan tilside-
sættes, når der bliver lagt tilstrækkeligt med pres på fra anden 
side. En situation, vi også oplever i andre sammenhænge, og 
som naturligvis ikke er tilfredsstillende. 

Derfor arbejder Skolelederne på at få præciseret og udvidet 
det ledelsesmæssige rum i folkeskolen. Det gør vi ikke kun ud 
fra egne motiver, men fordi undersøgelse efter undersøgelse 
har peget på, at hvis skolen skal løse sine opgaver optimalt, 
skal der mere ledelse til. Og det gælder ikke mindre i en tid 
med mange nye krav, der oftest adresseres direkte til skolens 
leder. Krav, vi gerne påtager os at få ført ud livet, hvis ellers vi 
kan få ansvaret for at gøre det delegeret helt og fuldt.  

Som ledere må vi selv afklare store dele af vores lederrolle, 
da den altid vil være til forhandling med kommunalbestyrelse, 
forvaltning, ledelsesteam, skolebestyrelse og medarbejdere. 
Vores vilje til at træde i karakter som ledere og vores person-
lige fremtræden er vigtig. Men når det er sagt, vil en tydeli-
gere ansvars- og opgavefordeling i folkeskolen hjælpe – for 
som det er nu, kan vores ledelsesmæssige beføjelser sam-
menlignes med en schweizerost, hvor mulighederne for at ud-
folde ledelse er udhulet af strukturelle, organisatoriske og af-
talemæssige forhold.

I sidste uge havde jeg foretræde for Folketingets Uddannel-
sesudvalg, hvor jeg fremførte vores synspunkter for partiernes 
skolepolitiske ordførere. Om det gjorde indtryk, vil vise sig i 
den revision af folkeskoleloven, der er til drøftelse nu. Men 

som udgangspunkt er det glædeligt, at undervisningsministe-
ren har lagt op til, at skoleledernes råderum skal øges. Læs 
interviewet med Bertel Haarder i dette blad.

Vi arbejder også på at lette livet som skoleleder i det afbu-
reaukratiseringsudvalg, som er nedsat af ministeren. Her gør 
Skolelederne gældende, at optælling af fravær og andre for-
mer for registrering, kan forenkles ved at bemyndige skole-
lederne til at gøre noget ved tingene på stedet. På samme 
måde gælder det ordningen om frit skolevalg. Desuden har 
det været drøftet, hvordan tiltag som test, elevplaner, kvali-
tetsrapporter etc. kan koordineres bedre, og som man nok 
ved, har ministeren lyttet og udskudt indførelsen af test, så 
det kan ske under ordnede forhold.

Nok et område, der er afgørende for afklaringen af vores le-
delsesrum i folkeskolen, er OK’08-forhandlingerne. Her arbej-
der vi ikke kun på at forbedre vores løn- og arbejdsvilkår, men 
på at styrke vores mulighed for at udfylde ledelsesrollen. Det 
gør vi bl.a. gennem vores krav om, at der laves en rammeaf-
tale for ledere i undervisningssektoren, som sikrer vores mu-
ligheder for at få indfl ydelse på egne forhold, ligesom vi har 
stillet krav om løntillæg til vores lokale lønforhandlere.

Et særligt spørgsmål er, hvilke principper, der bør præge 
en ny arbejdstidsaftale for lærere. Det forhold, at vi skal lede 
og fordele arbejdet, bremses af de barrierer, den gældende 
aftale skaber. Derfor indtager Skolelederne vores egen posi-
tion på det punkt og appellerer stærkt til, at det lykkes at 
lave en ny aftale, der er fl eksibel, sikrer skolens udvikling og 
frisætter ledelsens mulighed for at lede skolen. Ændringer på 
de nævnte områder er forudsætninger for at kunne udfylde 
rollen som skoleleder – reelt..

Ledelsesmæssigt råderum

LEDER

Af Anders Balle
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Udsigten til Frederiksholms Kanal lig-
ner sig selv, maghonimøblerne og bil-
lederne på væggene er tilsyneladende 
de samme, som de har været i årene 
med skiftende ministre. I et tilstø-
dende gemak står en fl yttekasse, fra 
da Bertel Haarder i sidste ombæring 
indtog ministeriet. 

Der har ikke været tid til at åbne kas-
sen. Det symboliserer måske det tem-
 po, der præger den længst siddende 
undervisningsminister til dato, når man 
regner begge perioder med (1982-93 og 
2005-?). Men det kan vel også minde 
om, at der stadig er noget, der ikke er 
pakket ud? 

Lidt over en ½ time fi k vi til at grave 
i, hvad det kunne være. Tiden går hur-
tigt i godt selskab, og også i dag er mi-
nisteren i omdrejninger. På vej ud af 
ministerkontoret efterladende bladets 
udsendte med fotografen spørger han 
venligt: I fi nder selv ud ikke?

Skolens sande tilstand
Når Bertel Haarder skal sige noget godt 
om de senere års tiltag med rapporte-
ring, test, elevplaner og kvalitetsrappor-
ter mv., hvad er så det? Og noget min-
dre godt, hvad kan det så 
mon være? Går det, som det 
skal?

”I sin tid havde jeg en tro 
på, at skolebestyrelserne tog 
affære, når de fi k større ind-
fl ydelse. Og på mange må-
der er de en succes, men jeg 

Vi skal ride
på fl ere heste
Efter nogle år med satsning på øget styring og fokus på fagligheden, 
skal vægten igen lægges på at fremme elevernes alsidigt-sociale 
kompetencer

Af Michael Diepeveen • Foto Anne-li Engström

tror, at der i dag er bred enighed om,  
at i visse henseender var det ikke nok, 
hvad de – og kommunalbestyrelserne – 
gjorde. For mange elever lærte ikke, 
hvad de skulle, og for mange fi k ikke 
udfordringer nok”.

”Derfor er vi i min anden ministerperi-
ode blevet lidt mere centralistiske. Vi vil 
have problemerne frem i lyset, så man 
kan forholde sig til dem. Det er derfor, 
at vi har test, for at få stærke og svage 
sider frem i lyset. Det er derfor, at vi har 
elevplaner, for at der skal arbejdes med 
de svage sider – og roses, når der er 
stærke sider”, siger Bertel Haarder. 

Han tilføjer, at det også er derfor, at 
kvalitetsrapporterne er indført. Det er 
ikke for, at regeringen skal fortælle 
kommunerne, hvad de skal gøre. Men 
for at kommunalbestyrelsen kan være 
vidende om, at der på nogle skoler kan 
være problemer. Nu får man proble-
merne frem i lyset, hvilket kalder på 
kommunal handling – og på en ledel-
sesindsats.

”Status er for mig at se, at striden – 
så at sige – er forbi, de nødvendige til-
tag er vedtaget, og de skal bruges så 
godt som muligt. Vi kan jo se, at der er 

tilfredshed med elevplanerne. Og jeg 
tror også, at der bliver tilfredshed med 
de elektroniske test, fordi de er adap-
tive og rummer udfordringer for alle – 
de virker bare ikke endnu. Det skal vi 
så få dem til”.

”Jeg havde foretrukket, at 80’er-mo-
dellen havde løst opgaven, men har som 
andre erkendt, at tingene må gøres an-
derledes. Og skal jeg sige noget mindre 
godt om tiltagene, er det, at jeg har 
måttet acceptere tiltag, som var mere 
centralistiske, end min teoribog lægger 
op til”, siger undervisningsministeren og 
kalder det ”en stor indrømmelse!”.

Behov for dobbeltfokus 
Ellers gælder det om at bruge de nye 
redskaber positivt, understreger Bertel 
Haarder. Til at sætte fokus på og doku-
mentere god praksis. Og bruge kræf-
terne bedre på de lidt for dårlige gen-
nemsnit og de svage elever, der ikke 
lærer at læse.

Men hvad forventer han, at udviklin-
gen med test mv. mere generelt bety-
der for mentaliteten hos børn og unge; 
bliver de mere fornufts- og konkurren-
ceprægede? Hvad betyder den for de 

ansattes engagement og 
opbakning til deres ar-
bejdsplads og skolevæse-
net? Og endelig, hvis det 
går den rigtige vej i fx 
Pisa-undersøgelserne, 
skal vi så ha’ mere af 
samme skuffe?

Jeg har måttet acceptere tiltag, 
som var mere centralistiske, end 
min teoribog lægger op til

„
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»
Vi har brug for borgere, der kan læse, 
er kreative og tillader, at andre har en 
anden mening, siger Bertel Haarder. »
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”Konkurrence er fi nt, hvis man konkur-
rerer med sig selv og sætter sig for, at 
nu vil man lære 2. gradsligninger eller 
læse hurtigere. A la sportsfolk, men jeg 
er ikke særlig interesseret i konkurrence 
mellem elever, skoler eller kommuner. 
Det er ikke derfor, vi har fået og elevpla-
ner og diagnostiske test, og af samme 
grund må resultaterne kun ses af dem, 
der skal bruge dem til noget, dvs. elever, 
forældre, ledelsen på alle niveauer”.

”Med hensyn til, hvad tiltagene be-
tyder for de ansatte i skolen, er jeg klar 
over, at de kan opfattes som mistillid, 
men jeg er sikker på, at det ender med 
at bidrage til øget professionel stolt-
hed. Og øget selvtillid, hvilket der er 
mange lærere, der har brug for. For 
hvor jeg ikke ved, om børnene er ble-
vet værre end tidligere, er forældrene 
helt sikkert blevet det”.

”I fremtiden bliver det lettere at sige 
til forældre, der altid holder med deres 
børn og giver skolen og læreren skyld 
for det hele: Hør her – jeg kan mit fag, 
det kan jeg dokumentere, og hvis I el-
lers hjælper jeres børn, giver dem mad 
og hvile, så skal jeg nok sørge for at 
undervise dem. Det er jo det gode svar 
til et forældrepar, som brokker sig”, si-
ger en optimistisk Haarder. 

Han vil ikke helt afvise, at der kan 
komme nye tiltag for at styrke faglig-
heden, men håber det ikke. Det af-
hænger af, hvordan det går. Til gen-
gæld er opmærksomheden rettet mod 
de øvrige, grundlæggende målsætnin-
ger i folkeskolelovens formålsparagraf 
om at skabe gode, demokratiske sam-
fundsborgere og udvikle elevernes alsi-
dig-sociale kompetencer:

”De er jo ligeså vigtige, men bredere 
end det, der kan måles ved test. Og 
derfor har jeg med glæde konstateret, 
at Skolerådet, med – bemærk sam-
mensætningen – tre forskere og to 

skoleledere i spidsen, har sat præcis 
det tema øverst på deres program. Og 
nu skal vi udvikle måder, hvorpå vi kan 
følge op på skolens arbejde med men-
nesket, frihed og folkestyre”.

Nyt indhold i ministerrollen
På spørgsmålet, om en fornyet vægt-
ning på de blødere, sociale værdier kan 
tænkes at smitte af på ministerens re-
torik og fokus i den kommende tid, er 
svaret fl ydende – i retning af et ja. 

”Jeg har en drøm om, at ministeriet 
skal beskæftige sig mere med indhold. 
Og være stedet, hvor god praksis bliver 
belyst og bliver spredt – også via elek-
troniske hjælpemidler, hjemmesider, 

portaler osv. – og derfor er jeg stolt 
over at kunne oplyse, at antallet af 
pædagogiske medarbejdere stiger og 
antallet af DJØF’er falder i ministeriet”, 
siger Bertel Haarder.

Men til kernen – hvad er det, mini-
steren gerne vil se, når han kigger sig 
selv i spejlet. Hvad er hans idealer? 
Hvad er det, vi skal tro på? Hvad er det 
skolen skal? 

”Jeg behøver ikke at være populær, 
men vil gerne være respekteret. Jeg vil 
også være den, der altid gjorde, hvad han 

kunne. Det værste er ikke at gøre, hvad 
man kan. Og det første var jo at tage fat 
om de faglige problemer, der er. Og nu 
ser det ud som om, der en tørst efter ån-
deligt indhold i tiden. Det er der stor ef-
terspørgsel efter blandt eleverne også”.

”Det viser sig fx ved, at det er svært 
at fi nde en elev, som ikke er tilhænger 
af både litteraturkanon og historieka-
non. Og mange af dem, der er gået ud 
af skolen, bebrejder os, at de ikke fi k 
bund i deres historiekendskab og ved 
for lidt om dansk litteratur. De har væ-
ret udsat for formløshedens tyranni. 
Eleverne vil gerne have, at vi opdrager 
dem lidt åndeligt”.

Undervisningsministeren peger der-
med på et indsatsområde. Vi skal i et 
lille land i en globaliseret verden kende 
vores rødder. Ikke fordi de er bedre end 
andres, men fordi de er vores. 

”Vi forstår kun os selv, hvis vi kender 
de fælles kulturelle erfaringer, vi har, og 
som er nedfældet i bøger og billeder og i 
meget af det andet, vi lærer om i skolen. 
Det er jo der, vi opbygger den kulturelle 
identitet. Og så passer det i tidsånden, 
hvor vi mere søger det fælles, frem for 
min første ministerperiode, hvor der var 
stadig så meget, der skulle nedkæmpes. 
Tiden er derfor moden til et kundskabs-
løft og et kulturløft”.

”Jeg ser ikke vores egen historie og 
litteratur som noget statisk. Det er no-
get, vi skal bygge på og skændes om. 
Men man kan hverken bygge videre på 
eller blive uenige, hvis ikke man kender 
grundlaget. Nu er der ingen modstand 
mod at lære det at kende. Og så er der 
ingen undskyldning for ikke at gøre det”, 
siger Haarder.

Hvad tænker ministeren kunne være 
nogle gode skoleoplevelser for børn og 
unge i dag, de rødhårede, tosprogede, 
de stærke og svage?

”Den gode oplevelse er, at verden 

En undervisningsminister på 14. år krydser sit spor i sin søgen efter grundlæggende social-liberale idealer?

Hvor jeg ikke 
ved, om 
børnene er 
blevet værre 
end tidligere, 
er forældrene 
helt sikkert 
blevet det

„
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Eksemplarisk ledelse
Er det ikke gået over gevind med al den snak om ledelse? Er behovet virkeligt 
så stort for, at nogen skal gå foran i det danske stammesamfund? Er ledelse 
ikke et overvurderet fænomen?

”Det er absolut undervurderet i folkeskolen. Ledelse bliver af mange opfattet 
som noget, lærerne skal give. Jeg mener, det er noget lærerne skal have. Især 
de yngre lærere har intet imod, at der er ledelse – synlig ledelse. At man får 
vejledning af en ledelse. Fordi i Danmark er det jo sådan, at man kan jo altid 
samtidig sige noget til ledelsen – det er jo den danske ledelsesstil”.

Blandt de vigtigste af de elementer, der skal til for at kunne lede en skole, næv-
ner Bertel Haarder: Autoritet. Det har han set hos ledere, som – under dårlige vil-
kår – gør det fabelagtig godt. Især på de skoler, der har mange indvandrerelever. 
Det er for ministeren imponerende som en god leder kan fl ytte en skole. 

”Jeg har mange ledere i tankerne. For dem betyder reglerne ikke så meget. 
Jeg har fx mødt en leder, som fortæller forældrene, at det er hende, der be-
stemmer, hvilken klasse børnene skal gå i. Og vel er det jo ej, men det siger 
hun. Og det tror omgivelserne på og det går fi nt”, siger Haarder, men hvem 
tænker han på, hvis man nu siger ”Store ledere”?

”Så vil jeg igen nævne nogle af de fremragende skoleledere, som jeg har be-
søgt, og som jeg har den største respekt for. Og så vil jeg også nævne Sepp Pi-
ontek. For da han kom til den kreative, danske fodbold, var der ingen ende på, 
hvad de kunne med en bold, men de tabte kampene. Så fi k han dem til at vin-
de! Og det blev det ikke mindre kreativt af”. 

Bertel Haarders yndlingseksempel i den forbindelse er Strandgårdsskolen i 
Ishøj, der har været månedens skole.

”Her så vi, hvad der kan skabes af mirakler, når der bruges viden om, hvad 
der virker – parret med opmærksomhed og støtte omkring børnene. Der er jo 
3/4 indvandrerbørn på skolen, og alligevel kan næsten alle nu læse efter 1. klas-
se – det er jo det, vi drømmer om”.

”Det er en skole, hvor man havde opgivet børnene, men hvor kommunen, en 
ny leder og ledelsesteamet besluttede, at sådan skulle det altså ikke være, og 
det lykkedes. Den slags eksempler samler jeg på, og jeg er klar til i hele resten 
af min ministertid at ikke gøre andet end at rose dem, der gør det godt”.

udvider sig. Ens aktionsradius bliver 
større. Jeg kan huske åbenbaringen, da 
jeg kunne læse. Ole Bole og min første 
bog. Det er nok den største revolution 
i et menneskes liv. Derfor ærgrer jeg 
mig over, at der er for mange, der ikke 
oplever det”. 

”Det at beherske sit sprog er en dej-
lig oplevelse, og noget man tager med 
resten af livet. Det samme gælder de 
fysiske og musikalske områder mv. 
Altså opleve, hvad man kan med sin 
krop. Opleve, hvad man kan med sin 
stemme. Med sin forstand. Og med 
sine hænder... det er jo det, det hele 
kommer an på. At udvide den verden 
og den formåen, som vi har”.

Bertel Haarder havde en historielæ-
rer, som åbnede hans horisont – både 
bagud i tiden og ud over landets græn-
ser – og som han skylder meget.

”Han lever stadig, og jeg ser ham ind 
imellem. Jeg tror, at vi alle har en eller 
anden lærer, som vi kan se har været 
aldeles bestemmende for ens liv. I øv-
rigt tror jeg aldrig, han forberedte sig, 
for han havde så meget andet, han la-
vede. Men han behandlede os som 
voksne, og han fi k os til at vokse. Han 
havde naturlig autoritet, og så var han 
en god underviser”.

Ændret lov og afbureaukratisering
Fra det højtfl yvende til det mere jord-
nære. Nøglen i fremtiden bliver skole-
ledelse. Så enkelt kan tingene siges, 
og det gør Bertel Haarder. Og han har 
bl.a. en ændring af folkeskoleloven på 
vej, hvor overskriften ifølge ham er: 
Bedre plads til ledelse.

”Det er ikke bare, fordi vi vil have 
stærke ledere. Det er fordi det er umo-

derne at lægge skolens ressourcer i så 
snævre bånd, som de er – for hvad nu, 
hvis en skole har lyst til at gøre det på 
en anden måde, hvor man gerne vil 
bede nogen om at gøre en ekstra ind-
sats. Skal man så ikke relativt let 
kunne fl ytte nogle ressourcer?”.

”Det var fantastisk at besøge en 
skole i en kommune, hvor man virkelig 
havde satset på naturfag – også med 
privat støtte. Men da jeg kom igen, ef-
ter det var afsluttet, var der en lærer, 
der trak mig til side og sagde: Du skal 
vide, at nu dør det, fordi der er ingen 
måde, hvorpå vi kan belønne dem, der 
kører videre… og det synes hun – og 
jeg – var ærgerligt”.

Revisionen af folkeskoleloven hand-
ler om afbureaukratisering – i den for-
stand, at der er for mange paragraffer, 
som forplumrer forholdet mellem kom-
muner og skoler. Det taler for, at kom-
munalbestyrelsen og skolelederens ret 
til at agere skal gøres friere.

”Kommunalbestyrelsen kan stille krav 
til skolelederen, men har også en op-
gave i at bakke skolelederen op, ja i et 
omfang, så lederen på skolen er som 
borgmesteren i en kommune. Og det 
betyder ikke mindre frihed til lærerne. 
Ledelsen skal bare også have frihed”.

Skolelederne deltager af samme grund 
i det afbureaukratiseringsudvalg – det 
såkaldte ”monsterudvalg” – der skal se 
på foranstaltninger, der ikke giver me-
ning for skolen, lærere eller ledelse, og 
som derfor kan forenkles eller undværes. 
Udvalget er først kommet i gang med ar-
bejdet nu, ifølge Haarder bl.a. på grund 
af et mellemliggende folketingsvalg. 

”Men nu kommer reformerne til gen-
gæld på det rigtige tidspunkt. Nem   lig at 
statens regelsæt er til debat samtidig 
med andre aftalte regelsæt – altså tje-
nestetidsaftaler mv. – er til forhandling 
ved OK’08. Og i den forbindelse er det 
vigtigt, at Skole lederne kan rådgive 
både ministeriet, Kommunernes Lands    -
forening og Danmarks Lærerforening”. 

”Jeg har kalder gerne skolelederne 
for mine chefrådgivere og er glad for 
de signaler, der er udgået herfra, bl.a. 
Kodeks for god skoleledelse. Også at vi 
nu har én organisation. Det gør det 
endnu lettere at kontakte hinanden, og 
de samtaler, jeg har haft med Anders 
Balle, har bekræftet mig i det”. 
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Få en aftale med BilledKunst
= Så kan lærere og elever bruge billeder fra Internettet i undervisningen.

Aftalen dækker brug af billeder, kunst, illustrationer og fotografier fra 
Internettet. Værkerne kan også gemmes på skolens intranet og bruges
i f.eks. præsentationer, e-mails og opgaver.  
 

Læs mere om alle de spændende muligheder på www.billedkunst.dk.

BilledKunst er en non-profit organisation ejet af kunstnerne selv. 
Vi sørger for, at pengene går til kunsterne. BilledKunst hører under 
paraplyorganisationen Copydan.
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»

”Jeg læser ikke så mange bøger mere, 
så det er godt, at vi en gang imellem 
har obligatorisk læsning på skolen”.

Jakob Knudsen går i 7. klasse på Ve-
stre Skole i Silkeborg, og sammen med 
alle andre elever på skolen – og for den 
sags skyld også lærerne – bruger han 
en time hver skoledag i fi re gange fi re 
uger om året på at sidde stille og læse i 
en bog. Det lyder måske lidt kedeligt, 
men sådan er det ikke.

”Jeg læser som regel månedens bog, 
altså en bog, som vores lærer anbefa-
ler”, siger Jakob. ”Det kan være noget, 
der hænger sammen med et eller an-
det, vi arbejder med i fagene eller no-
get helt andet. Sidst var det om 2. ver-
denskrig. Det eneste, jeg er utilfreds 

Træning 
Fokus på læsning og krav til, hvor meget eleverne skal læse hvert år, har 
givet eleverne på Vestre Skole i Silkeborg mere lyst til at kaste sig ud i 
bogstavernes verden

Af Jan Kaare • Foto: Anette Vilstrup Roien

med, er, at vi skal blive i klasseværel-
set. Jeg vil gerne kunne gå ud på gan-
gen og læse der, men det må vi ikke”.

Jakobs mor Bente Knudsen er godt 
tilfreds.

”Når børn kommer op i Jakobs alder, 
mister de nemt interessen for at læse. 
Derfor er det vigtigt, at skolen er med til 
at holde interessen ved lige”, siger hun.

Fastholde læseudviklingen
Den obligatoriske læsning på Vestre 
Skole blev indført for tre år siden som 
et svar på de dårlige resultater i Pisa-
undersøgelserne. Silkeborg Kommune 
og skolen tog også en række andre ini-
tiativer, men de i alt 16 ugers læsning i 
alle klasser, var det mest omfattende.

”Der har generelt været meget op-
mærksomhed om, at eleverne skal 
lære at bryde den første læsekode, og 
det er godt. Men efter 4.klasse falder 
interessen for at læse. Det kniber med 
at fastholde læseudviklingen, og der 
opstår nemt problemer omkring faglig 
læsning. Læsetimerne er en stor hjælp 
til eleverne på det trin”, siger skoleleder 
Kim Brøbech.

Vestre Skole opfordrer som de fl este 
andre skoler forældrene til at sørge for, 
at deres børn læser, og eleverne får 
besked på at bruge biblioteket, men 
det har ikke været nok.

”Derfor har vi som skole besluttet, at 
vi vil understøtte læsningen. Der ligger 
også nogle sidegevinster i det. Til at 

gør mester

Bølgen af dårlige Pisa-resultater har sat gang i mange initiativer for at få børnene til at læse bedre...
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Kim Brøbech og Jakob Aksel Nielsen mener, at 
obligatorisk læsning er et godt svar på de danske 
elevers resultater i læseundersøgelser.
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begynde med kom der nogle sjove udsagn fra eleverne som: 
’Vi kan da ikke sidde stille og læse en hel time”. Sådan er det 
ikke længere. De er blevet bedre til at fordybe sig. Det at få 
tid og ro har en gavnlig effekt på dem”.

Det vigtigst er måske, at læsetimerne er med til at fast-
holde fokus på læsning i hele skoleforløbet. 

”Det handler om, at eleverne skal kunne modsvare de 
krav, som en ordentlig afgangsprøve stiller og have læse-
kompetence i det videre uddannelsesforløb. Det at kunne 
læse er en vital kulturteknik”, siger skolelederen.

10 om dagen
”Seks om dagen”, hedder et frugtrigtigt slogan fra Sundheds-
styrelsen. På Vestre Skole kunne sloganet hedde ”10 sider om 
dagen”.

”Mange gange er det godt at have den slags letforståelige 
meldinger at forholde sig til det. Kan vi få børnene til at læse 
10 sider om dagen året rundt, når de lige op på det antal sider, 
som der skal til, for at de kan vedligeholde og videreudvikle 
deres læsning. Hvis vi derimod ikke gør noget, vil mange ele-
ver ikke nå mere end en femtedel eller 500 sider om året”, 
siger Søren Aksel Sørensen.

Han er lærer på Vestre Skole, læsekonsulent og involveret i 
læsepædagogik på mange felter.

”I løbet af de fi re uger tager vi glidende nogle timer ud af 
undervisningen, sådan at det kun går ud over de samme ti-
mer en uge ad gangen. Børnene får så besked på, at de skal 

sørge for at have mindst to bøger med, så de ikke løber tør 
for læsestof, og de får at vide, at det er ord og ikke tegnese-
rier, de skal læse”, siger Søren Aksel Sørensen.  

Eleverne kan læse på dansk, engelsk eller tysk. De kan 
læse skønlitteratur, eller de kan læse fagligt stof. Lærerne 
sidder og læser i klassen, men de kontrollerer ikke eleverne. 
Den eneste kontrol ligger i, at de skal skrive, hvad de læser i 
deres læselog.

”Hvis lærerne går rundt og kontrollerer, forsvinder noget af 
visionen. Det er læselysten, som skal fremmes”, siger han.

Sikker på resultat
Vestre Skole kontrollerer altså ikke, hvilke resultater den ob-
ligatoriske læsning fører til. Det vil også kræve en uforholds-
mæssig stor indsats. Kim Brøbech er dog ikke i tvivl om, at 
aktiviteten giver plusser i læsebogen.

”Mange skoler går på den ene eller den anden måde i 
sam  me retning, og det er ikke tilfældigt. Obligatorisk læs-
ning hjælper alle til at læse bedre, og mere læsning er en 
opgave, som alle skoler kan og bør påtage sig”, siger han. 

Vestre Skole har også gang i et svensk læsesystem LUS – 
LæseUdviklingsSkema. Det er et løbende evalueringsværk-
tøj til den enkelte lærer, som går ud på at følge med i de 
forskellige faser af læseudvikling og dermed fi nde ud af, 
hvordan den enkelte elevs læsning udvikler sig og fi nde de 
tekster, der understøtter udviklingen på det enkelte trin 
bedst muligt. 

                     Skoleledernes årsmøde flyttes 

For at skabe tidsmæssig sammenhæng mellem det årlige repræsentantskabsmøde og foreningens årsmøde, 
har hovedbestyrelsen besluttet at rykke det næste årsmøde frem, så det afholdes: 
Torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2009 i Århus 
Ordinært repræsentantskabsmøde i Skolelederne afholdes dagen før. Yderligere oplysninger fås ved 
henvendelse til sekretariatet på skolelederne@skolelederne.org eller tlf. 7025 1008.

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Send en mail til folkeskolen@dlf.org og fortæl, hvordan I klarer skolens  
daglige udfordringer?
Fortæl om testresultater, der rykker. Om problemer med rummelighed, som I  
har klaret – eller ikke klaret. Om nedskæringer, fremskridt, udfordringer og sejre.

Fagbladet Folkeskolen og vores nyhedssite www.folkeskolen.dk lever af de tip,  
vi får fra skolepraktikere. 

Fortæl os, når der sker noget  
spændende på din skole

•  Hvordan får I undervisnings-
differentieringen til at virke?

•  Hvordan tackler I syge-
fravær?

•  Hvordan fungerer jeres 
ledelses team?

•  Hvordan bruger I pædago-
giske test?

•  Hvordan ...?

Folkeskolen har 204.000 læsere per blad – folkeskolen.dk op mod 100.000 besøg per uge

OBS!OBS!
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Nationale og internationale undersø-
gelser som Danlæs, Pirls 2006 og Pisa 
2006 giver ikke ligefrem nogen klar 
melding om, hvorvidt skolernes store 
indsats på læseområdet de senere år 
giver de rigtige resultater. 

Men det bærer frugt at sætte fokus 
på læsning og at lægge en rute for ve-
jen til bedre læsning.

 ”Det nytter noget”, siger Jan Mejding.
Han er seniorforsker ved Institut for 
Pædagogisk Psykologi på Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole og står 
for læsedelen i Pisa–undersøgelsen.

”Jeg er ret sikker på, at det er godt 
at få eleverne til at læse mere, sådan 
som man blandt andet gør på Vestre 
Skole i Silkeborg. Læsning er en kogni-
tiv færdighed. Sådan en bliver kun rig-
tig god, hvis den bliver trænet. I gamle 
dage, hvor der kun var en tv-kanal og 

Læsetræning for alle er en del af svaret på de dårlige resultater i Pisa-
undersøgelserne, mener læseforsker

Af Jan Kaare • Foto Anette Vilstrup Roien

Øvelse
giver resultater

ingen udsendelser før kl. 17.00, var det 
en langt større del af dagen oplagt at 
læse bøger, hvis ikke man fandt på no-
get andet. I dag er der 117 tilbud via tv, 
computer og mobiltelefon. Dermed får 
børn og unge ikke den læsetræning, 
som de fi k førhen. Derfor er det en god 
idé, at skolen prioriterer, som den gør”, 
siger Jan Mejding.

Tilbageholdende med råd
Det er specielt de svage elever, der 
vælger læsningen fra, fordi den er be-
sværlig. Derfor kan læsetræning i al-
mindelighed måske være med til at få 
gruppen af dårlige læsere til at skrum-
 pe ind.

”I hvert fald, hvis man samtidig er i 
stand til at differentiere sit tilbud og 
ikke lader eleverne sidde med tekster, 
der er alt for svære. De skal have tek-

ster på lige præcist det trin, som er 
godt for deres udvikling”.

Er differentiering nøgleordet? 
”Det er det især i forhold til de ele-

ver, som har det svært. Og det er der, 
det er mest påtrængende at gøre no-
get. Pisa viser, at vi heller ikke har ret 
mange, som ligger helt i top. Men det 
tager jeg mere roligt. I det øjeblik en 
elev, der ligger i den gode ende af 
Pisa, får de rette udfordringer, så er 
han eller hun i stand til at bevæge sig 
det stykke længere op. Men det er 
klart, at man skal kunne differentiere 
over hele spektret”.

Læseforskere har været meget tilba-
geholdende med generelle læseråd til 
skolerne. Forklaringen kan man fi nde i 
Danlæs-undersøgelsen.

”Det ville være så dejligt, hvis vi 
kunne komme med en manual, men 

Pirls 2006-undersøgelsen viste, at det er lykkedes at hæve eleverne 
i begynderundervisningen et klassetrin, men at det ikke er lykkedes 
at samle de svageste elever op.
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det er ikke muligt. Danlæs viser, at 
det, som min kollega Jørgen Christian 
Nielsen kalder medvindsfaktorer på en 
skole, kan virke som modvindsfaktorer 
på en anden skole. Det man med sik-
kerhed kan sige er, at en tidlig indsats 
er vigtig”.

Godt med børnehaveklasse
I den forbindelse mener Jan Mejding, 
at det er et godt initiativ, parterne bag 
folkeskoleforliget har taget ved at gøre 
børnehaveklassen obligatorisk.

”Det er positivt, så længe man bliver 
ved med at kalde den børnehaveklasse, 
og så længe man er klar over, at det er 
et trin mellem børnehaven og skolen, 
og at al aktivitet skal have legens ka-
rakter”, siger læseforskeren.

Læseforberedende aktiviteter, sprog-
lige aktiviteter og nuanceret brug af 
sprog i børnehaveklassen er et rigtig 
godt grundlag at arbejde videre på, når 
eleverne kommer i den rigtige skole. 
Det handler om højtlæsning og andre 
tiltag, som kan give børnene indtryk 
af, at man ikke behøver at tænde for 
fjernsynet for at opleve noget spæn-
dende.

”Det er også vigtigt, at skolerne gri-
ber fat i forældrene. Hvis børn ikke ser, 
at der læses i hjemmet, så opfatter de 
det heller ikke som en mulighed for de-
res egne aktiviteter. Forudsætningen 
for mange og gode lystlæsere er, at 
der bliver læst i hjemmet. Pirls-under-
søgelsen og en ny dansk undersøgelse 
fra Center for Børnelitteratur viser, at 

forældre, som fortæller, at de læser en 
del for deres egen fornøjelses skyld, 
også har børn, som synes, det er sjovt 
at læse”.

Få forældrene med
Det handler ikke kun om at opfordre 
forældrene til at læse højt for deres 
børn.

”Højtlæsning er en god ting, men en 
del forældre læser ikke fremragende. 
Hvad skal de gøre? Derfor skal man 
fremme læsningen i hjemmene på an-
dre måder. Forældrene skal måske 
have at vide, at det er en god idé, hvis 
de læser de bøger, som børnene læser, 
så de viser interesse for dem og kan 
snakke med om det, der foregår i bø-
gerne. Så ser børnene, at det er vig-
tigt, hvad de beskæftiger sig med”, si-
ger Jan Mejding.

At gøre børn til bedre læsere er ikke 
skoleledelsens opgave alene. Al erfa-
ring viser, at alle niveauer skal være 
med indover.

Det kommunale skolevæsen skal give 
nogle klare signaler til skole ledelse og 
lærere. Ledelsen skal sætte aktivite-
terne på dagsordenen og bakke dem 
op. Sker det ikke, bliver det ifølge Jan 
Mejding svært for den enkelte lærer at 
gøre en vedholdende indsats. 

Kim Brøbech: Vi ved at vores elever 
har et fornuftigt læsestandpunkt ved 
afgangsprøven, men ikke hvorfor?  

Søren Aksel Sørensen: Ikke sjældent spørger forældrene, hvad gør 
vi, når børnene ikke gider læse? Vestre Skole prøver at give et svar.
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Skoleledere 
Charlotte Sahl-Madsen, der er adm. direktør for den naturviden-
skabelige oplevelsespark Danfoss Universe, efterlyser pondus 
og vovemod hos de danske skoleledere.
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Da Charlotte Sahl-Madsen, administre-
rende direktør for Danfoss Universe, 
hørte om Sønderborg Kommunes ambi-
tioner om at blive det tredje bedste sko-
levæsen herhjemme, sat   te den innova-
tivt tænkende direktør straks overligge-
ren så højt op som muligt.

”Hvis man kun går efter en 3. plads, 
ender man på en ottende plads. Så vi 
foreslog, at vi i samarbejde skulle gå 
efter 1. pladsen”, siger Charlotte Sahl-
Madsen. Og det er så blevet til samar-
bejdet House of Science, der er et pi-
lotprojekt, som skal give naturviden-
skabsformidlingen en vitaminindsprøjt-
ning i Sønderborg Kommune og brede 
sig til resten af landet.

Man kan måske lære noget af et nyt forskningscenter, 
der vil være kreativt og ambitiøst og har til formål at samle 
og formidle viden om læreprocesser og innovation?

Af Torben Christensen • Foto Danfoss

Projektet er blandt andet kommet i 
stand takket været hjælp fra visionære 
skoleledere i det sønderjyske. En type 
skoleledere, som Charlotte Sahl-Mad-
sen gerne så mange fl ere af ude på de 
danske folkeskoler.

”Jeg møder skoleledere, der er fanta-
stisk visionære, men jeg ser også dem, 
der nærmest ser ud som om, at de har 
givet op. Man skal have lyst til ledelse, 
ellers er man en forhindring i forhold til 
udviklingen”, understreger hun.

Legater til ildsjæle
Direktøren mener, at det er vigtigt, at 
det bliver meget synligt, hvem der har 
mandat til hvad ude i skolernes ledel-

ser. Det vil være med til at styrke le-
delserne, mener Charlotte Sahl-Mad-
sen.

”Forudsætningen for god ledelse er 
naturligvis, at lederen har et klart man-
dat, der også passer til de forventnin-
ger opdragsgiverne stiller. Set fra side-
linien kunne det se ud som om, det er 
nødvendigt at få helt klarlagt, hvilket 
mandat og råderum skolelederen reelt 
har. Og bør have! Måske er der i dag 
ikke en naturlig sammenhæng mellem 
omverdenens forventninger og de re-
elle ledelsesmæssige muligheder for 
skolelederne? Er alle – politikere, skole-
bestyrelser, skoleledere – enige om 
hinandens opgaver, roller og ansvar? 

 skal turde noget…

»
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Og er der gensidig respekt herfor?”, 
spørger hun.

Lederne ude på skolen skal også 
gøre sig klart, om det administrative 
arbejde ikke ville kunne laves bedre af 
andre, så skolelederen kunne få tid til 
det, der ifølge er Charlotte Sahl-Mad-
sen, er den vigtigste opgave i dag:

”Skoleledere skal lede, og de skal 
give gode rammer til ildsjæle blandt læ-
rerne. Det er dem, som gør en forskel, 
og det er de lærere, som er med til, at 
det omkringliggende samfund får lyst til 
at engagere sig i skolen”, siger hun.

Hvert år uddeler Danfoss Universe 
rejselegater til netop ildsjæle blandt 
folkeskolelærere. Charlotte Sahl-Mad-
sen får sine input fra et stort netværk i 
skoleverdenen og fra de mange lærere, 
der besøger Danfoss Universe, alene 
for at blive klogere eller med deres 
skoleklasser.

”I mine øjne er man ikke en god le-
der, hvis man bare slukker ildebrande 
og sørger for, at alt det administrative 
er i orden. Som skoleleder skal man – 
som i ledelse i øvrigt – virkelig føle, at 

man har et kald. Lederen er en meget 
afgørende person, der påvirker og for-
mer skolen. Derfor skal dette virke 
være nærmest at betragte som et 
kald. Dét er det heldigvis også for rig-
tig mange skoleledere. Men det bør 
være det for alle. Man skal brænde af 
begejstring. En leder må have karisma 
og udstråling”.

Dårlige ledere hindrer succes
Det kan være let nok at opsætte nogle 
mål for, hvad succes er, men det er lige 
så vigtigt at kigge den anden vej.

”Leadership er også at forstå, hvilke 
forhindringer, der er, for at optimal le-
delse kan fi nde sted. Det kan ikke nyt-
 te, at indstillingen hos enkelte skole-
ledere er, at ”det er de andres skyld”. 
Dygtige ledere tager udfordringerne op 
og fi nder de kloge veje hen mod løs-
ningerne. Ofte er det jo ens eget mind-
set, der er den største forhindring. 
Derfor skal der arbejdes med mindset 
for at blive en dygtig leder”, siger hun.

Direktøren efterlyser mere iværk-
sætterånd ude på skolerne, og et kig 

på, hvilke kompetencer der er brug for 
blandt ledelsen og medarbejderne for 
at nå mål ude i fremtiden.

”Der er umådelig megen inspiration at 
hente i det private erhvervsliv. Tænk, om 
de dygtigste erhvervsledere kunne afse 
nogle timer en gang imellem til kon-
struktivt at udfordre skole lederne på 
ledelse – det ville være en meget stor 
berigelse. Jeg henter selv betydelig in-
spiration og energi i den ”konstruktive, 
mentale spanking” jeg får af min men-
tor. En dygtig mentor har både teoretisk 
og praktisk indsigt. Ikke mindst praktisk”.

Direktøren synes, at det er meget 
glædeligt, at der nu fra politisk side bli-
ver fokuseret mere på ledelse og ud-
dannelse af ledere i folkeskolen.

”Ledelse af skolen bør være en højt 
prioriteret opgave. Hvorfor har vi ikke 
for længst løftet ambitionerne højere 
op end de eksisterende ledelseskurser, 
hvoraf hovedparten – som jeg forstår 
på de skoleledere, jeg har talt med – 
handler om administrative systemer og 
regler. Der skal undervises i ”leader-
ship” og i handlekraft”, siger hun.

Charlotte Sahl-Madsen har tidligere bl.a. været arrangementschef, museumsdirektør samt udviklings- og forskningschef i LEGO.

»
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Har I en anderledes,
inspirerende og sjov ide 
til undervisning, 
der kan redde verden 
– Men mangler I fi nansiering til at gennemføre ideen ? 

Igen i år har Skolen for Fremtiden afsat en pulje af støttemidler, som 
kan søges af undervisere i grundskolen. Midlerne uddeles til projekter, 
som bidrager til at styrke og forbedre den kreative undervisning inden for 
et årligt tema. Temaet for 2008 er bæredygtighed.

Skolen for Fremtiden er et samarbejde, der ønsker at støtte og 
udbrede viden om kreative, inspirerende og fremsynede læringstilgange, 
som kan engagere børn i deres indlæring og sikre dem det bedst mulige 
udbytte af undervisningen. 

Se nærmere på – www.skolenforfremtiden.dk
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House of Science
Det nye offentlig/private partnerskab ”House of Science” skal forandre skolesystemet i Sønderborg 
Kommune og skabe langt bedre rammer for naturfagsundervisningen. Lærerne skal specialiseres, 
og leg, innovation og kreativitet skal på skoleskemaet. 

De tre parter bag initiativet er Sønderborg Kommune, den naturvidenskabelige oplevelsespark 
Danfoss Universe samt ProjectZero. Parterne skyder hver en million kroner i projektet, og på sigt er 
det tanken, at også ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsesinstitutioner i Sønder-
borg skal indgå i samarbejdet.

Konkret vil House of Science blandt andet sikre videreuddannelse af lærerne og tilbyde relevante 
inspirationsforløb med et målrettet fagligt fokus. Måske betyder det, at lærere i naturfag primært 
vil komme til at undervise inden for de naturfaglige fag, hvilket vil sikre et stærkt fag-fagligt miljø 
for lærerne samt en specialiseret og fokuseret undervisning. I House of Science kan lærerne spe-
cialisere sig og bruge hinanden i et stærkt fagligt netværk, der ikke blot vil understøtte og udvikle 
deres faglige kompetencer men også inspirere til nye måder at drive naturfagsundervisning på. 

I begyndelsen af det nye år vil en arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere, tre lærerrepræsen-
tanter og to facilitatorer fra Danfoss Universe begynde arbejdet med at omsætte ideerne i House of 
Science til konkrete handlinger. Allerede fra skoleåret 2008/2009 vil eleverne i cirka 10 folkeskoler i 
Sønderborg Kommune kunne mærke en forandring i deres naturfaglige undervisning.

Læs mere på hjemmesiden: www.danfossuniverse.com

Ledelserne på skolerne skal, ifølge 
Charlotte Sahl-Madsen, væk fra tan-
ken om, at alt skal foregå inden for et 
bestemt tidsrum og afsluttes, når bus-
sen kommer.

”Vi har undervist elever fra Sønder-
borg Handelsskole, hvor vi har brain-
stormet, og her bliver vi ved, ind til der 
er ideer nok på tavlen. Der er ikke no-
get i vejen for, at man i folkeskolen be-
gynder at tænke på samme måde”, si-
ger hun.

Samtidig skal skolelederen lytte 
mere til sine ansatte, så de kan få lov 
til at dygtiggøre sig til gavn for dem 
selv og skolen.

”Jeg hører tit fra lærere, at de føler, 
at det er for bøvlet at videreuddanne 
sig. Skolelederne burde i stedet være 
lykkelige over, at de har nogle medar-
bejdere, som gerne vil være endnu 
dygtigere, og ledelsen skal bakke det 
op. Jeg ved godt, at der er en daglig-
dag, der skal hænge sammen, men jeg 
mener i høj grad, at det handler om 
fl eksibilitet, så der bliver plads til efter-
uddannelse”.

Folkeskolen er det vigtigste
Projektet House of Science i Sønder-
borg Kommune bliver, ifølge Charlotte 
Sahl-Madsen, en gevinst for alle parter.

”Det kommer til at give et bedre fag-
fagligt miljø for naturfagslærere. Sko-
lerne kan trække på den nyeste pæda-
gogiske forskning, fordi de får adgang 
til vores internationale netværk af for-
skere. Eleverne får bedre undervisning. 
Det bliver en stor fordel for kommu-
nen, fordi den får lettere ved at til-
trække de gode lærere”, siger hun.

Af andre nye tiltag nævner Charlotte 
Sahl-Madsen en offentlig tilgængelig 
database, hvor alle interesserede kan 
fi nde viden om den nyeste forskning. 
Databasen kommer til at ligge på por-
talen Fremtidens UndervisningsFacili-
tet, F.U.F, der er støttet af Egmont 
Fonden og Undervisningsministeriet.

”Vi vil også kigge på, hvordan teknolo-
gien bruges i undervisningen i dag. Com-
putere er ikke den eneste mulighed, og 
skolerne skal i højere grad tænke i, hvad 
det er, de vil opnå med teknologien. Li-
gesom de skal kigge på, hvem det er, 
som skal bruge den, og om det kræver 
efteruddannelse af lærere”, siger hun.

Et andet projekt går ud på at skabe 
det mest optimale fysiske sted for læ-
ring, hvor det skal undersøges, hvor-
dan det skal se ud med fl eksible møb-
ler og meget andet.

”Folkeskolen er utrolig vigtig, og vi 
har en pligt til at påvirke skolen. Man-

 ge skoleledere ser det som et pres fra 
alle sider, men i stedet skulle lederne 
se det som et tegn på, at de sidder 
med et meget gunstigt produkt, som 
alle efterspørger”, siger hun.

Hun har observeret, at nogle skole - 
ledere ser deres egen skole som en 
lille enhed for sig selv, men der skal 
tænkes bredere og meget mere net-
værksdyrkelse til.

”Skolelederne skal tænke i nye kon-
stellationer, og de skal væk fra den der 
med, at ”det kan nok ikke lade sig 
gøre”, for hvis man vil det nok, så kan 
alt lade sig gøre. Ja, der vil være pro-
jekter, der ikke bliver til noget, men det 
ved man jo ikke, før det er blevet prø-
vet. Jeg siger ikke, at ledelserne skal 
kaste sig hovedkulds ud i alt muligt, 
men de skal turde vove noget mere 
end mange gør i dag”.

”Folkeskolen uddanner sine elever til 
et samfund, der efterlyser nye ideer, 
og derfor skal skolerne også selv gøre 
det. Folkeskolen er i dag Danmarks 
vigtigste projekt, og skolerne skal le-
des kløgtigt”, slutter Charlotte Sahl-
Madsen. 
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MIT BARN  
SKAL I SKOLE er  

en seriøs og inspirerende  
grundbog, som forældre til små 

 skolebørn kan få meget glæde af.  
Bogens ‘ånd’ er sympatisk, og dens  
forfattergalleri meget professionelt.  

Som skoleleder synes jeg, at det er et  
rigtig godt initiativ, der også kan 
støtte vores arbejde med at skabe

en god skolestart.
Birgitte Rasmussen, skoleleder,  

Frydenlundskolen  
Århus

Jeg vil inderligt 
ønske og håbe, at alle  

forældre får læst disse kapitler,  
for hvor vil det lette hverdagen for 

såvel rigtig mange børn som
forældre og børnehaveklasselærere! 

Alle de mange vigtige informationer,
vi som børnehaveklasseledere bruger 
oceaner af tid på at forklare over for 
nye, usikre forældre, bliver tydeligt

forklaret. Et superflot stykke
arbejde. Rita Poulsen,  

indskolingslærer,  
Langå Skole

En superdejlig,  
saglig, rigt illustreret,  

bredt funderet og solidt  
informerende bog (...) – en  

hel manual til livet om  
den lille ny i skolen.

Alt for Damerne

Denne  
håndbog kan blive 
kommende skole-

børnsforældres bibel 
til at undgå de klamme 

hænder.
BT

”Mit barn skal i skole” (160 sider) skrevet af Janne Hejgaard 
(hovedforfatter), Jesper Juul, Hans Henrik Knoop, Birgitte 
Tufte, Kirsten Krogh-Jespersen og Helle Brønnum Carlsen 
er blevet overvældende godt modtaget. Omkring 2200 
skoler bestilte bogen i 2007, og et nyt oplag er nu på vej. 

Bogen er udviklet i et samarbejde imellem Rådet for 
Større Færdselssikkerhed, Skole og Samfund og Mejeri-
foreningen/Skolemælk, og den er målrettet forældre til 

børnehaveklassebørn og små skolebørn. Alle grund-
skoler kan bestille gratis eksemplarer af bogen til de 
‘nye’ forældre – altså forældrene til de børn, der starter i 
børnehaveklasse til sommer. På www.skolemaelk.com/
bestilling kan I afgive bestilling nu, og vi kan levere dem 
til jer ultimo februar.

Yderligere eksemplarer af bogen kan købes på www.
skolemaelk.com og i boghandlen.

Har din skole bestilt 
sine gratis eksemplarer af ”Mit barn skal i skole” til 2008?
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Skolechef, afdelingsskoleleder, skole-
inspektør, distriktsskoleleder, center-
leder, teamleder, viceinspektør, sous-
chef, afdelingsleder… kært barn har 
mange navne, ikke mindst når det 
gælder de mangeartede titler, der ef-
terhånden smykker skolelederjobbet.

De nye stillingskategorier eller an-
svarsområder opstår, når kommunerne 
i forbindelse med strukturreformen slår 
små skoler sammen under en større 
skole og etablerer fælles ledelse.

Typisk deler man geografi sk store 
kommuner op i distrikter, som man for 
eksempel har gjort det på Lolland og 
Bornholm. 

På Bornholm står en distriktsskole-
leder i spidsen for et antal afdelingsle-
dere på hver deres skole/afdeling. På 
Lolland vil hver af de fi re skoledistrikter 
bestå af en skolechef, afdelingsskolele-

Hvad hedder…
 …de nye ledere?
Ledelsesforholdene i skolen er i den grad i forandring, og det gælder også 
skoleledernes stillingsbetegnelser. I dag er en skoleleder ikke ”bare” en 
skoleleder...

Af Helle Kjærulf • Tegning Lars Andersen

dere på de enkelte matrikler, en admini-
strativ koordinator, en specialundervis-
ning s  koordinator og en SFO-koordinator.

De nye skolechefer skal være øver-
ste ledere i hver deres distrikt og sam-
men med skolesektorchefen og ung-
domsskoleinspektøren udgøre en 
chefgruppe.

Skolesektorchef i Lollands Kom-
mune, Bjarne Voigt Hansen, under-
streger, at titlen skolechef er valgt 
med omhu. 

"På de enkelte matrikler i hvert skole-
distrikt vil der nemlig fortsat være kom      -
petente skoleledere, som alle spiller en 
vigtig rolle – både i den nuværende 
skolestruktur og den nye struktur, som 
er under forberedelse, men rent for-
melt først træder i kraft 1. august 
2008", fortæller Bjarne Voigt Hansen.

"De nye stillinger er skolelederstillin-

ger i folkeskolelovens forstand. Men 
de får en lidt større rolle end det, man 
normalt tillægger en skoleleder. Skole-
cheferne får en afgørende tværgående 
funktion i hele Lolland Kommunes skole-
væsen, hvor de i tæt samarbejde med 
mig og skolesektoren skal være med til 
at udvikle skolevæsenet her. Det er 
den ene årsag til, at vi har valgt den 
stillingsbetegnelse". 

"Den anden er, at næste led bliver 
afdelingsskoleleder. Egentlig burde de 
have heddet afdelingsledere. Men det 
var ikke hensigtsmæssigt, fordi de for-
ældre, der kommer på den enkelte af-
deling ude på den enkelte matrikel, vil 
have svært ved at forstå afdelingsle-
derbegrebet. Når vi kaldet det en afde-
lingsskoleleder, bliver det tydeligere, at 
det er den person, der har ansvaret for 
matriklen/afdelingen/skolen. For os er 
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det en måde at kommunikere vores le-
delsesstruktur ud på. Så stillingsbeteg-
nelserne er meget bevidst valgt".

Bjarne Voigt Hansen forklarer, at det 
er skolechefen, der har ansvaret i for-
hold til folkeskoleloven. Tidligere var 
det skolelederen, som havde beslut-
ningsretten til budgetterne, men i dag 
medvirker afdelingsskolelederen i pro-
cessen, mens det er skolechefen, der 
har det endelige ansvar for budget-
terne.

"Jeg har fået mange positive tilbage-
meldinger fra de nye afdelingsskole-
ledere, som siger, at de nu slipper for 
alt for meget bøvl med budgetter, ren-
gøring osv. og kan koncentrere sig om 
den pædagogiske ledelse".

Skolesektorchefen erkender dog, at 
der fi ndes skoleledere i kommunen, 
som betragter den nye skolestruktur 

som en devaluering, men ikke mange 
har klart tilkendegivet over for ham, at 
de er utilfredse. Fakta er dog, at afde-
lingsskolelederne på Lolland ikke læn-
gere kan sammenligne sig fuldstæn-
digt med skoleledere på landsplan.

En devaluering
"En skolechef er normalt en skolechef 
på forvaltningen og altså skoleledernes 
chef. Når man så får skolechefer, der 
er chefer for fl ere skoler, er det jo at 
lægge forvaltningsleddet ud i mindre 
decentrale enheder. Det ligner eller 
svarer i virkeligheden til det gammel-
dags begreb ledende skoleinspektør. 
Det har vi ikke behov for, og det er ikke 
en god udvikling", siger Skoleledernes 
formand Anders Balle. 

Anders Balle mener, at både kom-
mandovej og kompetenceafklaring skal 

være så enkel som muligt. Det skal 
være helt tydeligt, hvad den enkelte 
leders kompetenceområder er – både 
for lederen selv og medarbejderne.

Han pointerer, at der selvfølgelig er 
tale om en devaluering, når en skole-
leder bliver til afdelingsskoleleder.

"Så er der jo ingen selvstændig leder 
på skolen. Når man bliver underlagt en 
overordnet ledelse, gør det tingene 
vanskeligere, og det gør det den en-
kelte skole mindre selvstændig".

Egentlig er det ikke stillingsbeteg-
nelserne, der er problemet, men at 
man slanker den samlede ledelse, når 
man ændrer i ledelsesstrukturen. 

"Vi mener, at der i folkeskolen er et 
voldsomt behov for en øget ledelses-
kraft. Udviklingen er helt forkert", siger 
Anders Balle.

Skolelederne har fremsendt et over-
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enskomstkrav om at rydde op i stil-
lingskategorierne. Det skal være mu-
ligt i overenskomsten at læse, hvilke 
stillingskategorier, der hører sammen 
med skoleledere. 

KL derimod vil have stillingskategori-
erne væk. I stedet for at stillingsbeteg-
nelserne er fastlagt til et bestemt løn-
trin, vil KL have niveauer, man bliver 
indplaceret på.

"Hvis KL’s krav bliver gennemført, 
bliver det fuldstændigt op til den en-
kelte kommune, hvordan den vil lave 
sin stillingsstruktur. I Skolelederne vil 
vi gerne have styr på det på landsplan, 
så der er et rimeligt ensartet niveau 
landet over. Ellers kan vi ikke sikre, at 
der bliver ordentlig ledelse i alle kom-
muner. I det normale ledelseshierarki 
har vi styr på det, men når man breder 
det ud på selvstændige enheder, bliver 
det problematisk", siger Anders Balle.

"Der er brug for synlighed frem for 
det mudder, som det her nemt kan 
blive til". 

Uklare stillingstyper
Konsulenterne i Skoleledernes sekreta-
riat skal også fi nde rundt i den livlige 
udvikling af jobbetegnelser. 

"Man opererer med alle mulige be-
greber, f.eks. som afdelingsskoleleder, 
og det står slet ikke i vores overens-
komst. Det svære er, hvor skoleleder 
med de nye stillingsbetegnelser, skal 
indplaceres i forhold til løn. Vi kan jo 
ikke slå stillingstyperne op", siger faglig 
konsulent Karsten Steen Hansen.

"Vi henholder os til overenskomsten, 
og når vi ikke kan kende det derfra, bli-
ver det let noget miskmask. Så må vi 
kigge på, hvad der står i stillingsindhol-
det. Vi har jo folkeskoleloven, hvor det 
er beskrevet, hvad en skoleleder er, og 
hvilke kompetenceområder skolelede-
ren har. Når vi ikke kan bruge det læn-
gere, bliver det uklart".

Karsten Steen Hansen forklarer, at 
en skoleleder ifølge loven refererer til 
en skolebestyrelse. 

"Men når man laver fælles skole-
ledelse og har de små fysiske enheder, 
der før var selvstændige skoler, er 
skole bestyrelsesarbejdet typisk for-
svundet. Når der er etableret en stor ny 
skolebestyrelse for hele distriktet, kan 
kommunerne påstå, at der ikke er en 
skoleleder, fordi der ikke længere er en 
skolebestyrelse. Vi hævder, at det er 
stort set de samme opgaver, og at af-
delingsskolelederen jo ind imellem skal 
være med til skolebestyrelsesmøderne. 
Men vi skal helt derud i de små hjørner 
for at holde fast på, at vi stadig har med 
en skoleleder at gøre", siger han.

"Vores medlemmer bliver usikre og 
bekymrede, når kommunerne går i 
gang med disse øvelser. Erfaringen fra 
Bornholm, Tønder og Lolland viser, at 
det skaber utryghed og dårlig arbejds-
miljø, og vi får mange henvendelser fra 
de involverede ledere", siger Karsten 
Steen Hansen.

Mange skoleledere er tjeneste-
mænd, og når deres stillinger bliver 
nedlagt, har de krav på at få en an   -

den passende stilling. Ellers har skole-
lederne krav på tre års løn, hvor de står 
til rådighed, og hvis der opstår en pas-
sende stilling, kan kommunen hente 
vedkommende ind igen.

"Så opfi nder man alle de mærkelige 
stillinger både på skolerne og forvalt-
ningerne. Med kommunalreformen bli-
ver der en masse overskydende ledere. 
Vi har skoleledere, der ikke har noget 
at være skoleleder for, som bliver an-
vist til en stilling i forvaltningen som 
konsulenter", fastslår konsulent Karsten 
Steen Hansen. 

Han forklarer, at man kan godt have 
konsulenter med budgetansvar, perso-
naleansvar osv. Og kommunerne er 
meget omhyggelige med at beskrive 
budgetansvar og personaleansvar, el-
lers skal de hænge på rådighedsløn-
nen. 

"Men når vi går dem på klingen, er 
der reelt ingen ledelsesbeføjelser i stil-
lingen. Man har opfundet den til for-
målet. Alle de nye stillingsbetegnelser, 
der popper op, dækker over, at kom-
munerne på nogle områder går ind og 
degraderer folk. De fratager dem det 
ledelsesansvar og budgetansvar, de 
havde før, og øvelsen går ud på at 
spare rådighedspengene. Det er dog et 
meget generelt billede. Der er også 
kommuner, der laver ny skolestruktur, 
som har udgangspunkt i en pædago-
gisk tænkning", siger konsulenten. 

Hvad hedder…
 …de nye ledere?
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TR2000 og Trio 
- let og elegant tjenestetidsadministration

For 2 ud af 3 danske kommuner
Fra de største til de mindste

 TR2000 bliver til Trio
Opgrader gratis 

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. 

Der er stadig pladser på informationsseminarerne i uge 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

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
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1. januar 2008 var dagen, hvor den nye, 
fælles forening for landets skoleledere 
formelt blev en realitet, når man ellers 
ser bort fra en længere tyvstart.

Således trak den politiske ledelse af 
Skolelederne i form af formand Anders 
Balle, næstformand Claus Hjortdal og 
den otte personer store hovedbesty-
relse i arbejdstøjet umiddelbart efter 
det stiftende repræsentantskabsmøde 
i november. Og så havde samarbejdet i 
SFR-regi udfoldet sig politisk og sekre-
tariatsmæssigt i over et år! Vejen til 
den endelige sammenfl ytning skulle 
altså være solidt banet med ædle hen-
sigter og konkrete erfaringer.

Som man imidlertid ved, er det at 
dele adresse, bord, stol og være under 
samme tag et stort skridt. Et spændt 
øjeblik var det derfor, da fl yttebilen før 
Jul rullede op foran Kompagnistræde 22 
for at læsse arvegods – lamper, lysesta-
ger, billeder og relikvier fra skolelederfor-
eningernes 100-årige historie – af fra de 
fusionerede lederforeninger, og den 
samlede gruppe af ansatte og frikøbte 
skulle tage den nye 360 m2 store kontor-
lejlighed på 2. sal i besiddelse.

Månederne inden havde en mindre 
hær af håndværkere arbejdet under 
tidspres for at sætte lokalerne i stand, 
så de kunne være klar og funktionelle 
til indfl ytningen. Det lykkedes, men 
helt færdig bliver man næsten aldrig, 
og det første måneder er derfor gået 

med at følge op på mange småting og 
nogle få store. Især har it- og mail-op-
koblingerne drillet til gene for medlem-
mer såvel som ansatte. Beklager. Nu 
skulle alt dog være på plads.

Skoleledernes nye forening
Skolelederne har til formål at varetage 
medlemmernes tjenstlige, økonomiske 
og ledelsesmæssige  interesser samt 
forbedre vilkårene for skoleledelse. Og 
for at leve op til formålet spiller for-
eningens politisk valgte og sekretariat 
på mange tangenter, som gerne skulle 
munde ud i samme melodi: Vi til for 
dig som medlem og lægger vægt på at 
give dig en den bedste service… 

Skolelederne har selvstændig for-
handlingsret for skoleledere centralt og 
decentralt. I konsekvens heraf drejer 
det sig om at få skabt de bedst mulige 
løn-, pensions- og arbejdsforhold for 
medlemmerne. Men også om bedre 
uddannelses- og udviklingsmuligheder, 
at påvirke udformningen af lovgivning 
og styring af området samt synliggøre 
og informere om skoleledelse. 

Foreningen varetager dine interesser 
på det generelle og personlige plan – i 
spørgsmål om løn og ansættelse, i 
konfl ikter med medarbejdere, forældre 
og forvaltning, i forhold om ledelse, 
pædagogik og folkeskolens udvikling. 
Som skoleleder kan man have behov 
for støtte og viden mv. af målrettet art, 

og man skal have effektiv og hurtig bi-
stand, når det gælder.

Det er det, Skolelederne tilbyder. Ved 
at udgøre et forum for ledere i skolen 
med fælles vilkår og udfordringer, gen-
nem tilbud og aktiviteter, og ved i vores 
organisation – og i den ånd, der gerne 
skal være i foreningen – at signalere: 
Her står skoleledere og skoleledelse al-
tid øverst på dagsordenen. Du kan der-
for altid trygt henvende dig!

Som medlem har du mulighed for at 
få sekretariatsmæssig samt juridisk og 
anden professionel bistand i forbin-
delse med arbejdsrelaterede og tjenst-
lige problemstillinger. Du har adgang 
til kurser i skoleledelse og andre rele-
vante emner samt deltagelse i forenin-
gens årsmøde, konferencer og arran-
gementer centralt, tværkommunalt og 
i de kommunale afdelinger.

Du modtager medlemsbladet ”Skole-
ledelse” 10 gange årligt med artikler, 
reportager, interviews om skoleledelse 
og skoleforhold samt det elektroniske 
nyhedsbrev ”Skoleleder-nyt” pr. mail 
hver anden uge med aktuelt skolestof 
og foreningsnyheder. Endelig er der 
hjemmesiden også med nyheder, fakta 
om skoleledelse, nye jobs, tilmelding 
til arrangementer mv.

Skolelederne søger at inspirere om 
alle forhold vedrørende skoleledelse, 
og er den store indgang til et kollegialt 
netværk af skoleledere i hele landet 

Sammenfl ytning
Det nye sekretariat er fl yttet sammen og alt er – næsten da – på plads i 
Skolelederne’s nye lokaler i hjertet af det gamle København

Af Michael Diepeveen • Foto Philip Adrian
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gennem fællesskabet i én central, 
samlet forening og i de decentrale, 
kommunale skolelederfora.

Organisatorisk er Skolelederne byg-
get op om et politisk system af valgte 
skoleledere, der arbejder for forenin-
gens og medlemmernes sag. Med ca. 
100 medlemmer er foreningens højeste 
myndighed repræsentantskabet, der 
hvert forår samles til repræsentant-
skabsmøde – næste gang 6. marts. 
I årets løb varetages den politiske le-
delse af foreningens bestyrelse og i det 
daglige udøves den af formandskabet, 
der består af den frikøbte formand og 
ditto næstformand.

Foreningen er delt op i 96 kommu-
nale afdelinger, alle med en kommu-
neformand og en lokal bestyrelse. Din 
forening er altså også til stede rundt 
om hjørnet! Find alle oplysninger her-
 om på hjemmesiden www.skolele-
derne.org.

Sekretariatet følger op 
Skolelederne’s sekretariat holder som 
nævnt til i Kompagnistræde 22 i en byg-
ning, der indgår i den store ejendoms-
portefølje, der ligger til grund for Særlig 
Fond. Altså den formue, som DLF, Sko-

lelederne m.fl . ejer i fællesskab for at 
kunne stå imod, hvis krisen eller kon-
fl ikten kradser. Som ved OK’08?

I K 22 varetages de sekretariatsmæs-
sige funktioner. Her sidder sekretari-
atsleder Poul Krogstrup, souschef Mi-
chael Diepeveen og de administrative 
medarbejdere Susie Jensen og Dorete 
Folmer-Skov. Desuden har fi re af for-
eningens konsulenter til huse her.

Det drejer sig om konsulenterne Kar-
sten Hansen, Søren Teglskov, Søren 
Schnack og Søren Thomsen, mens for-
eningens tre øvrige konsulenter arbejder 
med basis i hjemmekontorer. Det drejer 
sig om konsulenterne Dorrit Bamberger i 
Nordsjælland, Poul Boeskov i Århus og 
Carsten Ancker i Vejle. Alle syv konsu-
lenter er tidligere skoleledere. 

Konsulenternes medlemsbetjening 
dækker stort set alt, hvad angår pæda-
gogisk-administrative skoleforhold og 
ledelsesmæssige aspekter. Det inde-
bærer besvarelse af spørgsmål, rådgiv-
ning, tilrettelæggelse og gennemfø-
relse af sagsforløb, medvirken ved  
forhandlinger og indgåelse af aftaler 
på vegne af medlemmer.

Der kan være gode grunde til, at 
man har brug for opbakning eller et 

råd. Problemer med formalia vedrø-
rende egne løn- og ansættelsesmæs-
sige forhold, knuder omkring planlæg-
ningen af skoleåret eller i den daglige 
administration, konfl ikt med forvaltnin-
gen, lærergruppen eller skolebestyrel-
sen, eller måske en personlig krise.

Det bedste resultat nås altid, når 
man tager fat om problemerne så tid-
ligt som muligt i processen. Man bør 
derfor ikke tøve med at henvende sig 
for et godt råd eller en snak, hvis noget 
er under opsejling.

Foruden medlemssagerne, der – i 
disse tider med implementering af de 
nye tiltag i skolen og omstruktureringer 
efter kommunalreformen – er ganske 
mange, bidrager konsulenterne til at 
realisere foreningens arrangementer, 
kommunikation og interessevareta-
gelse. Herudover har de til opgave at 
støtte foreningens kommunale afdelin-
ger i det lokale arbejde.

På kontoret i K 22 har desuden for-
eningens formand Anders Balle og 
næstformand Claus Hjortdal deres 
gang to-fi re dage ugentligt vekslende 
med en hel del repræsentation og ar-
bejde hjemmefra i henholdsvis Midtjyl-
land og Nordjylland. 

Skoleledernes sekretariat 2008, bagerst f.v.: Poul Boeskov, Søren Thomsen, Dorrit 
Bam berger, Søren Schnack, Carsten Ancker, Michael Diepeveen, Claus Hjortdal og 
Poul Krogstrup. Og forrest f.v.: Søren Teglskov, Susie Jensen, Karsten Steen Hansen, 
Dorete Folmer-Skov og Anders Balle.

Kompagnistræde 22 er bygget i 1867. Et 
stenkast fra UVM. Lidt længere væk lig-
ger KL, men deres glashus kaster man 
heller ikke sten på.
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I sekretariatet formuleres initiativer 
til ledelsespolitiske tiltag og interesse-
varetagelse. Her koordineres løsningen 
af de politiske og administrative opga-
ver såsom kontakten til ministerier, or-
ganisationer, overenskomstforhand-
linger, opfølgning af sager rejst af 
med       lemmer, styring af økonomien og 
foranstalt ninger vedrørende forenin-
gens aktiviteter, møder og kommuni-
kation.

Her sikres det sammen med for-
mandskab og hovedbestyrelsen, der 
mødes månedligt i K 22, at den over-
ordnede kurs for foreningen holdes, og 
at der fortsat sker en dynamisk udvik-
ling af foreningen, ligesom de af re-
præsentantskabet vedtagne politiske 
beslutninger omsættes til praksis.

Gennem fælles møder sikres sam-
spillet mellem politikere og alle med-
arbejdere incl. de tre regionale konsu-
lenter, der kommer ind til K 22 med 
morgentoget. Her lægges linjerne for 
medlemsbetjeningen, opbakningen af 
foreningens decentrale led, servicemål 
fastlægges, opgaver fordeles, erfarin-
ger og viden udveksles mv.

Sekretariatet er knudepunkt for den 
gensidige orientering mellem formand-
skab, bestyrelse, kommuneformænd 
og foreningens ansatte. Målet er at 
oparbejde en smidig struktur i forenin-
gen, så opfølgningen af sager sker hur-
tigt, ordentligt og ubureaukratisk, så 
ressourcerne udnyttes bedst, og det er 
let for medlemmerne at få kontakt.

I den forbindelse har Skolelederne 
udvidet telefonisk træffetid torsdag 
eftermiddag. Alle oplysninger om for-
eningen, kontaktinformation mv. til an-
satte mv. fi ndes på hjemmesiden! 

Farvel til Jens Færk
Foreningen holdt "åbent hus" i de nye lokaler i starten af januar. Ved samme lejlig-
hed var der afskedsreception for Jens Færk, Lederforeningens formand gennem ni 
år. Han fi k pæne ord med på vejen fra bl.a. Anders Balle og Claus Hjortdal samt 
fra DS’ tidligere formand Erik Lorenzen, der selv takkede af i efteråret 2007. 

Foran venter nu otiummet med masser af opgaver. Til en start skal huset ved 
Mossø nær Skanderborg sættes i stand. Herudover bliver tilværelsen nok en 
kende ændret ved omstillingen fra fuldtidsformand til almindelig dødelig. No-
get, Jens selv forholdt sig til ved at deklamere fra et bønskrift ”Hold mig nogen-
lunde omgængelig” fra 1610. Her et lille uddrag: 

Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg
er ved at blive ældre og snart gammel

Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro,
at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver
sag og ved enhver lejlighed

Gør mig eftertænksom, men ikke trist,
hjælpsom, men ikke nævenyttig

Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom,
kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud

Men du ved Herre, at jeg helst skulle
beholde nogle få venner til det sidste

Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker
af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt
at komme til sagen

Giv mig evne til at se noget positivt, hvor jeg
ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker,
jeg ikke har ventet det hos

Og giv mig endelig den sidste nåde, at jeg
kan sige det til dem…

Jens Færk er en stridsmand, som ikke går af vejen for en dyst – på ord – og som 
umiddelbart farer frem, men ikke uden at være opmærksom på sine opgivelser. 
Et organisationsmenneske ind til benet, seriøs og stædigt stående ved sine 
meninger, men tillige med humor, også af den sorte slags iblandet en pæn por-
tion selvironi. God vind!
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HVERDAG 
– med overskud

KMD Matrix og KMD Elev er to unikke IT-løsninger, som letter 
de administrative opgaver på skoleområdet. 

Systemerne sikrer jeres kommunikation, skaber overblik 
og overskud i hverdagen.

Har du fået vores nye brochure? Ellers kontakt tlf 4460 2490 
for yderligere oplysninger om, hvad KMD kan gøre for dig.

Administrative IT-løsninger til skoleverdenen
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En sund frokost 
giver kvikkere børn
Forsøg med at servere sund skolefrokost for 9. klasse elever sammen lignet med 
det, de almindeligvis spiser, giver argumenter for at gøre mere ved sagen…

Man kender det: Den evindelige kamp 
om morgenen for at få teenageren til at 
smøre sig en madpakke, der resulterer i 
afkommets almindelige ugidelighed og 
talrige udfl ugter, hvis facit er, at det er 

Af Birgit Brunsted • Illustration Lars Andersen

nemmere, hurtigere og uendeligt me-
get mere tilfredsstillende at smutte 
over gaden efter en burger i spisefri-
kvarteret, og ’det gør alle de andre’.

Og rigtig mange forældre ved bedre 

end at tage ordet ’sund mad’ i deres 
mund, så det ender gerne med, at de 
siger til husets teenager, at man også 
skal tænke på pengene, og at burgere 
og den cola, der har det med at slå 



Skoleledelse • Februar 2008 • 29

»

følge med junkfood, er dyrere end en 
madpakke. Samt at junkfood indehol-
der alt for meget fedt og sukker og for 
lidt frugt og grønt, så bliver de sløve i 
skolen hen på eftermiddagen.

Men en ny undersøgelse, hvor man 
gav skoleelever i Vejle-området sund, 
gratis frokost, giver både forældre og 
lærere fl ere skud i bøssen, når de argu-
menterer for lødig kost. Det er over-
læge Henrik Hey fra Vejle Sygehus, 
der har stået for undersøgelsen, der 
omfatter 145 elever fra fi re 8. klasser.

Han fortæller, at eleverne blev delt i 
to grupper: Interventionsgruppen, som 
fi k sund, gratis frokost hver dag i to 
måneder, og en kontrolgruppe, der spi-
ste, som de plejede. Der blev taget 
blodprøver af børnene, før projektet gik 
i gang, og da de havde fået frokost i 
skolen i to måneder.

Mere energi til hjernen
Forskerne har en foreløbig konklusion og 
er snart klar med en artikel, der skal of-
fentliggøres i Ugeskrift for Læger, men 
Henrik Hey kan nu fortælle, at resulta-
terne er positive. Han siger:

”Efter de to måneder havde børnene i 
interventionsgruppen øget protein i blo-
det: Det  har betydning for musklerne, 
for får man ikke tilstrækkeligt protein i 
maden, tager organismen det fra mu-
skulaturen. Protein giver øget celle-
masse, som betyder, at børnene får 
mere energi til at bevæge sig. Børnene 
fi k også en højere blodprocent, og når 
der er fl ere røde blodlegemer til at 
transportere ilt rundt i kroppen, kom-
mer der også mere energi til hjernen og 
mere energi i børnenes dagligdag”. 

Man målte også øget kreatinin hos 
børnene. Det har gunstig virkning på 
opbygning af muskelstof. Dermed bli-
ver den motoriske funktion væsentlig 
bedre, og børnene får mere energi til 
at bevæge sig. 

”Det vil sige, at de får overskud til 
både at gå i skole og komme hjem og 
løbe og bevæge sig, siger han. Des-
uden havde børnene bedre koncentra-
tionsevne, og lærerne følte, at de var 
mere kvikke i timerne”, siger Henrik 
Hey, der til gengæld er noget rystet 
over børnenes D-vitamin-status:

”Vi så også på, om eleverne får nok 
D-vitamin. Den mad, de fi k, indeholdt 
0,27 mikrogram, og 42 pct. af eleverne 

fi k D-vitamin i en multivitamintablet. 
Man vurderede efter to måneder igen 
mængden af D-vitamin i blodet og 
fandt, at 47 pct. af eleverne havde be-
handlingskrævende D-vitamin-mangel”.

”Vi har beregnet, at cirka 70 pct. af 
eleverne ville have haft lavt D-vitamin 
i april og skulle behandles. Men kun 10 
pct. af børnene havde optimale vær-
dier. Fire procent af eleverne havde så 
svær behandlingskrævende D-vitamin-
mangel, at det var nødvendigt at bryde 
koden og skrive til forældrene, så bør-
nene kunne komme i behandling med 
D-vitamin”.

Henrik Hey siger, at de unge teen-
agere ikke får tilstrækkeligt D-vitamin 
gennem kosten, fx spiser de ikke me-
gen fi sk, og at selv en sund levevis ikke 
giver nok af det vigtige D-vitamin. Det 
kaldes også solskinsvitaminet, men al-
ligevel får man ikke tilstrækkeligt, og 
depoterne fra sommeren rækker kun 
kortvarigt, siger Henrik Hey:

Hører med til et
velfærdssamfund

Skolelederne’s kommuneformand i Vejle, Kristian Pedersen, skoleleder på Mølholm 
Skole, hvis egen skole ikke var med i undersøgelsen, fi nder resultaterne i Henrik 
Hey’s undersøgelse tankevækkende, og at det er utroligt, at Danmark er det sted i 
Europa, hvor man gør mindst ud af skolemad.

”Jeg mener, at der ’selvfølgelig’ skal være sund og gratis frokost i danske skoler. 
Det hører med i et velfærdssamfund, at man får skolemad”, siger han, ”i Danmark 
skal vi leve af viden, og så giver man ikke børn noget ordentligt at spise, når de skal 
lære. Det hænger ikke sammen”.

”Selv i Letland, som er relativt fattigt land, giver man børnene gratis skolemad 
som en væsentlig del af skolens holdning og politik. Nogle gange var det så også det 
eneste måltid børnene fi k”, siger han og tilføjer, at også i Rumænien er der gratis 
skolemad. Det samme gælder, nok mindre overraskende i Sverige, hvor Kristian Pe-
dersen for nyligt var på besøg.

”Der er en fantastisk madkultur, og alle børn får hver dag et godt måltid mad i 
skolen. Det er en del af hverdagen, at man spiser sammen og holder bordskik. Det 
er også væsentligt”.

På Mølholm Skole fi ndes en madordning, hvor børnene kan købe et godt og 
sundt måltid, overvejende varm mad. Det er der ca. en femtedel af de 650 børn, 
der gør. Maden koster 20 kr., når man bestiller over nettet, og 22 kr., når man beta-
ler kontant. Det er ’1-2-3 Skolemad’, der står for det.

”Vi prøver at hindre de store elever i at gå ud og købe cola og chips som alternativ 
til frokosten. For de ryger hurtigt højt op, og så er de fuldstændig fl ade efter to mi-
nutter”, siger Kristian Pedersen. Han håber, at politikerne en dag vil indse, hvilken 
god investering i børns læring sund og gratis skolemad er, da de penge, det koster, 
kan hentes hjem mange gange... 

Man ville få nok D-vitamin, hvis man 
ikke brugte solcreme, men så øges ri-
sikoen for melanomer. Undersøgelsen 
blev foretaget i september efter en 
strålende sommer og gentaget i be-
gyndelsen af december.

Smertestillende midler
Man kan overveje at tilsætte D-vitamin 
til fødevarer. I Sverige, Finland, USA 
og Canada tilsætter man D-vitamin til 
mælk og juice – det skal i givet fald 
forhandles med industrien.

”Vi må konkludere, at alle børn skal 
behandles med D-vitamin hver dag. Og 
det skal være større doser end i en al-
mindelig multivitamin, vi skal op i dosis, 
og de skal også have calcium, for de får 
jo heller ikke skolemælk. Børnene skal 
have minimum 900 mg kalk i døgnet, og 
der fi ndes tabletter, der indeholder både 
D-vitamin og calcium”, siger Henrik Hey.

Overlægen er også overrasket over, 
at så mange af eleverne tog smertestil-
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lende tabletter, selv om deres forældre 
oplyste, at de var sunde og raske:

”I stedet for at mange elever spiser 
paracetamol, når de har muskelsmer-
ter, er jeg sikker på, at smerterne for-
svandt, hvis de fi k nok D-vitamin og 
kalk, siger han, der i øvrigt mener, at 
alle med led- og muskelsmerter skulle 
prøve med et kalktilskud, før de tager 
smertestillende midler”. 

Han gør også opmærksom på kalkens 
knoglestyrkende virkning, og at man vil 
nedsætte risikoen for knogleskørhed og 
brud, hvad der betyder bedre livskvalitet 
og færre omkostninger for samfundet. 
For man skal ikke tro, at det kun er folk 
af anden etnisk herkomst end dansk, 
der lider af D-vitamin mangel.

Opfølgende undersøgelse
Det batter altså, både fysisk og men-
talt, at skoleelever spiser en sund fro-
kost hver dag. Men 145 elever er ikke 
tilstrækkeligt, hvis man vil nå frem til 
mere sikre videnskabelige resultater, 
så Henrik Hey er i gang med at søge 
20 mio. kr. til en ny undersøgelse, der 
skal omfatte 2100 elever, og hvor der 
skal udføres 104.500 analyser. Den skal 
vare fi re måneder, og man vil inddrage 
fl ere parametre: 

”Nu laver vi fl ere test, så vi kan vur-
dere de kognitive færdigheder, og om de 
ændrer sig, siger Henrik Hey, der har 
søgt støtte fra Fødevareministeriet og 
fonde. Han vil også gå i dialog med in-
dustrien, blandt andet om at udvikle 
sund kost til de forskellige aldersgrupper, 
både til de små og de større elever, som 
jo vil have cafémad og ikke rugbrød. 

Det er meningen, at undersøgelsen 
skal i gang september 2008, og man 
lægger ud med information til skolerne 
i maj måned. Resultaterne fra den nye 
undersøgelse vil blive lagt ud på net-
tet, så alle elever kan gå direkte ind og 
se deres resultater. Både i den tidligere 
og kommende undersøgelse skal bør-
nene melde sig frivilligt, men noget 
overraskende var ikke alle med:

”Oprindelig havde vi planlagt at in-
kludere fl ere børn, men vi skal over-
holde de etiske regler”, siger Henrik 
Hey, der skrev til forældrene og ind-
kaldte til møde og spurgte, om bør-
nene måtte deltage. Og her sagde 
fl ere nej, men hvorfor?

”Børnene var bange for at få taget 
blodprøver. Vi havde ellers de bedste 
laboranter, der var vant til at tage blod-
prøver på børn, de fi k tilbud om at få 
smurt lokalbedøvelse på huden og 
smerteplaster. Men fx stillede en for-
ælder sig op foran hele klassen og 
sagde, at hans raske børn ikke skulle 
have taget blodprøver”.

Skolelederne skal med
Henrik Hey mener, at det er vigtigt at 
få skolelederne med som samarbejds-
partnere i kampen mod den underlø-
dige mad og for sund skolefrokost.

”Min kæphest er, at vi skal bekæmpe 
forbruget af fastfood og se på det store 

Sund mad i skolen 

Det primære formål med forsøget med gratis skolemad i Vejleområdet var at 
undersøge, om tilbud om sund kost i skolen ville give målbare ændringer på 
udvalgte parametre, så forskerne kunne levere objektiv dokumentation for, at 
det kan betale sig at indføre tilbud om sund mad i skolerne.

Undersøgelsen omfatter 145 frivillige, raske børn fra 8. klasser, som ved 
klassevis lodtrækning blev inddelt i to grupper:

•  En interventionsgruppe, der modtog gratis skolemad i to måneder.
•  En kontrolgruppe, der spiste, som de plejede.

Den foreløbige konklusion er, at det er muligt ved servering af sund kost i to 
måneder at opnå en signifi kant effekt på blodparametre i form af:

•  En øget mængde af proteinet albumin (ALB) i blodet
•  En øget mængde af Thyreoidea-stimulerende hormon (TSH) i blodet
•  En tendens til højere vitamin D (250HD) i blodet

Rapporten er udarbejdet af:
Cand. scient. Peer Horn, Klinisk Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus
Laboratoriechef Ivan Brandslund, Klinisk Biokemisk Afdeling Vejle Sygehus
Overlæge, dr. med. Henrik Hey, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

http://www.gratis-skolemad.dk/fakta.htm

slikforbrug. I Danmark indtager vi alle 18 
kg slik om året, plus saftevand og soda-
vand, der indeholder godt med kemi. 
Norske undersøgelser viser, at soda-
vandstyper ligger på en Ph-værdi fra 
2,2 til 3,5. Hvis du skal balancere det af 
og ikke spiser tilstrækkelig med (basi-
ske) grøntsager og frugt samt ikke drik-
ker mælk, får du et træk på knoglernes 
base og i tænderne”, siger Henrik Hey, 
der perspektiverer med oplysningen 
om, at hver dansker drikker 90 liter so-
davand om året.

”Det er ikke en løsning fx at drikke 
light sodavand, som er tilsat aspartam. 
Kombineret med chokolade kan det 
udløse aggressioner hos de unge. Dan-
skerne skal lære at drikke postevand. 
Det smager godt, og så er det billigt”, 
formaner Henrik Hey. 

Artiklen har været bragt i Tandlægernes 
Nye Tidsskrift nr. 1/08.
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www.vs-danmark.dk

Forhandlere:

Tofte Kontorcenter  CJC Gruppen A/S 
HILLERØD · KØBENHAVN 
Tlf. 7024 7048 
www.toftekontorcenter.dk

Team Røsfeld A/S   
ÅRHUS - Tlf. 7021 9900  
www.roesfeld.dk

SAPA A/S    
VIBORG -  Tlf. 8662 4000  
ODENSE - Tlf. 6315 2525 
NÆSTVED - Tlf. 5577 7760 
www.sapa.as.

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

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

danmark
www.vs-danmark.dk

Sammen med din skole, vil VS Danmark gerne være med til at skabe de bedste 
indretningsmæssige rammer for Jeres personale.  
Personalet på landets folkeskoler har travlt, og har ligesom elever brug for 
albuerum og tid til at samle kræfter.  
 
”Det gamle store lærerværelse” erstattes mange steder af opdelte lokaler, som 
er tilrettelagt ud fra meget forskellige krav. Ønsker om faglige rum, som et ar-
bejdsredskab, og ønsker om rum til fornøjelse,  afslapning og reflektion.
 
Kontakt din VS forhandler, som kan rådgive meget mere om Jeres indretning, 
og om de mange produktmuligheder, som VS programmet rummer.

ADSKILTE OG FLEKSIBLE RUM…

Verner Panton var den vigtigste design-
partner for VS i 90’erne. 
Ud af dette samarbejde kom der en lang 
række nytænkende produkter, som idag 
indgår i Panton VS-stolefamilien. 
Familien tæller PantoMove, PantoSwing,  
PantoFour og PantoStack.

VS er etableret 1898 og er Europas 
største producent af skolemøbler

LÆRERFORBEREDELSE

MØDE

PERSONALERUM
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Fra august 2009 vil ca. 33.000 skole-
børn i Københavns Kommune få et til-
bud, det er svært at sige nej tak til: 
Hver dag vil de kunne købe et sundt, 
nærende, spændende og næsten øko-
logisk måltid mad i skoleboden til den 
nette sum af 20 kr.

Det bliver resultatet af det skolemads-
projekt, som kommunen har iværksat. 
Og hovedpunkterne i projektet er:

 
•  Maden produceres centralt i et kom-

munalt køkken, og transporteres ud 
til skolerne, portionsanrettet i en-
gangsemballage og på køl. 

•  Der bliver tre forskellige menuer, 
målrettet mod hhv. de yngste, de 
mellemste og de ældste elever. De 
yngste klasser skal primært have 
kolde frokostanretninger, mens de 
ældste får tilbudt varm mad. 

•  Maden skal være af god kvalitet. En 
faddergruppe bestående af kokken 
Nikolaj Kirk, madanmelder Helle 
Brønnum Carlsen m.fl . har udarbej-
det et manifest, som bl.a. siger, at 
min. 75% af varerne skal være økolo-
giske, kød, fi sk og fjerkræ skal være 
af god standard, maden skal være er-
næringsrigtig, varieret og afspejle 
årstidernes skiften.

•  Design og markedsføring. Der skal 
være en gennemgående designlinie i 
emballage, på hjemmeside, omkring 
skoleboden m.m. Det er nødvendigt, 
fordi skolemaden, især for de ældste 
elevers vedkommende, er i skarp 
konkurrence med lokalområdets fast-
foodtilbud.  

•  Madskoler. Fem af kommunens sko-
ler udnævnes til madskoler. De skal 

Uden mad og drikke…
Duften af et rigtigt godt måltid skolemad vil snart brede sig ud over de 
københavnske folkeskoler som led i at styrke skolerne

Af Helle Birch • Pressefotos/Philip Adrian

Bo Asmus Kjeldgaard
Børne- og Ungdomsborgmester
SF, Københavns Kommune

Det var Bo Asmus Kjeldgaard der, i samarbejde med sine borgmesterkolleger 
Ritt Bjerregaard og Klaus Bondam tog initiativet til projektet. Det nuværende 
tilbud om skolemad, den såkaldte KØSS-ordning, lever nemlig ikke op til hans 
forventninger om sundhed, ernæringsrigtighed og økologi. Desuden var det 
utilfredsstillende, at kun 19% af eleverne bruger den.

Mad har, ifølge Bo Asmus Kjeldgaard, kæmpemæssig betydning for livsglæ-
de, livskvalitet og børns indlæringsevne, og derfor var et nyt initiativ på sin plads. 

De københavnske politikere håber, at i første omgang 25 %, og på lidt længere 
sigt 30 % af skolebørnene vil hente deres daglige frokost gennem ordningen. Bo 
Asmus Kjeldgaard så dog helst at alle skolebørn i kommunen fi k tilbudt gratis, 
økologisk mad hver dag. Han er nemlig bange for, at det er lige præcis de børn, 
som har mest brug for det sunde måltid, der ikke vil få penge til det hjemmefra. 
Den idé er Ritt Bjerregaard dog ikke med på. Bo Asmus Kjeldgaard mener da 
også, at gratis skolemad ville være for dyrt, set i forhold til de økonomiske ram-
mer, regeringen har givet. Beregninger har vist, at hvis man gav gratis mad til 
bare de mest trængende 15 % af børnene, ville det koste 20 millioner om året. 

Adspurgt hvorfor det er en god idé at bruge penge på skolemad, i stedet for 
at bruge dem på at renovere nedslidte skoler eller andre presserende opgaver, 
svarer Bo Asmus Kjeldgaard, at det ikke er et 
spørgsmål om enten/eller, men om både/og. I bud-
getforhandlingerne fi k skoleområdet tildelt midler 
nok til begge dele. Desuden hænger tingene sam-
men. På mange skoler trænger spiseområderne til 
renovation, og det er der mulighed for at gøre gen-
nem midlerne fra madordningen.   

Til gengæld for de ekstra timer og midler som 
skolerne får tilført via projektet, forventer Bo As-
mus Kjeldgaard, at skolerne gør en indsats for at 
integrere projektet og i det hele taget sætte mere 
fokus på børnenes sundhed.  Fo
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fungere som laboratorier. Der skal 
ansættes kokke, børnene skal inddra-
ges i madlavningen, der skal eksperi-
menteres med nye retter, længere 
spisepauser m.m. 

•  Brunch. Skoleboden skal være åben i 
10-frikvarteret, til glæde for de børn, 
der ikke har fået morgenmad hjem-
mefra. 
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•  Forældrebetaling. Maden betales pri-
mært af forældrene, men der er også 
driftstilskud fra kommunen. 

•  Skolerne får en pulje, der vil kunne 
dække én time til en lærer samt tre 
timer til teknisk/administrativt perso-
nale om dagen. Desuden får de mid-
ler til indkøb af ovne, ombygning af 
skoleboder m.m.

•  Engagement og ejerskab på skolerne. 
Hvert måltid skal have en vært.

•  De store elever. Eleverne fra 8. og 9. 
klasse driver skoleboden, og kan på 
den måde tjene penge til klassekas-
sen. Desuden får de mulighed for at 
indrette café- og loungeområder. 

•  Maddannelse. Der skal satses mas-
sivt på faget hjemkundskab.  

•  Pengeløse boder. De yngste elever 
og deres forældre kan bestille og be-
tale maden via en hjemmeside. De 
ældste kan enten benytte hjemmesi-
den eller betale i boden med magnet-
kort eller kuponer.

Det er Københavns Madhus, der i sam-
arbejde med Børne- og Ungdomsfor-
valtningen har udarbejdet forslaget til 
den nye skolemadsordning.

Allerede i dag er det muligt at købe 
mad på de fl este københavnske skoler, 
men hensigten med det nye projekt er at 
give skolemaden et kæmpe kvalitets- og 
prestigemæssigt løft. Der er sat penge 
af til projektet på det kommunale bud-
get. Partierne bag budgetforliget har af-
sat 45,2 mio. til anlæg og 15,9 mio til 
drift i 2008. De tilsvarende beløb for 
2009 er hhv. 5,5 mio. og 17,6 mio. I det 
næste halvandet år har Madhuset til op-
gave at arbejde med udvikling af retter, 
køre forsøg på testskoler og i det hele 
taget forberede premieren i 2009. 

Det mener Skolelederne 
Anders Balle, formand for Skoleleder ne, 
er meget enig i madens betydning for 
skolegangen og de foreløbige resultater 
af Vejle-undersøgelsen, jf. artiklen s. 28 
ff. Og han roser det københavnske initi-
ativ med sund skolemad.

”Der er ingen tvivl om, at man lærer 
bedst med sund næring i kroppen. Der-

Anne-Birgitte Agger
Direktør
Københavns Madhus

Hvis projektet skal blive en succes, er det, ifølge Anne-Birgitte Agger, vigtigt at 
de enkelte skoler tager ejerskab for projektet.

Det gælder bl.a. om at skabe gode vilkår omkring værtsrollen. De yngste 
klasser skal typisk indtage måltiderne i klasselokalet med deres lærer som 
vært. Der skal tænkes i at skabe miljø omkring måltidet; måske skal der dug 
og lys på bordet, måske læses historie eller snakkes om mad undervejs. 

En af de rigtigt store udfordringer for de enkelte skoler ligger i at engagere 
skolens ældste elever i projektet. Det er nemlig den aldersgruppe, der oftest 
vælger skolemaden fra. Måltider handler om andet og mere end bare mad. De 
handler også om noget socialt, og de store 
elever opfatter ofte spisefrikvarteret som et 
frirum, hvor de ikke er overvåget af læreren. 
Det er derfor en ledelsesopgave at skabe det 
frirum. Helt konkret er det hensigten, at de 
store elever selv skal påtage sig værtsrollen. 

Desuden skal de have lov til at indrette 
café- og loungemiljøer omkring skoleboden, 
på gangarealer eller hvor det nu er praktisk 
muligt. Skolerne kan få hjælp til disse opga-
ver. I opstartsfasen får de tilbudt hjælp fra 
indretningsarkitekter og andre fagpersoner. 

Læs mere på: 
www.kbhmadhus.dk

for er det rigtig godt, at kommunerne 
så at sige tager kniv og gaffel i egen 
hånd. Jeg er imidlertid misundelig på 
de svenske skoler, som hver dag serve-
rer et godt varmt måltid gratis mad til 
alle elever og lærere. Det kunne jeg 
godt tænke mig også indført i den dan-
ske folkeskole”.

Men indtil det sker, fi nder formanden, 
det er godt med eksperimenter, som 
kan hjælpe alle kommuner og skoler til 
at indføre gode madordninger.

”Elevernes engagement i madord-
ningens drift ser jeg som positivt, idet 
det giver eleverne en konkret og virke-
lig ansvarsfølelse, som det er svært at 
give dem i den almindelige undervis-
ning. Gør drift, regnskab, service mm. 
til et element i undervisningen, og ud-
nyt det engagement eleverne har her 
til noget positivt – også fagligt!”, siger 
Anders Balle.

Carl Bagge, der er formand for de kø-
benhavnske skoleledere, er derimod 

mere ambivalent overfor projektet. Han 
roser kommunen for at have sat penge 
af, og for at have bestilt Københavns 
Madhus til at tænke nyt om skolemad. 
Han har dog også nogle kritikpunkter.

Således mener han ikke skolemad 
bør være en kommunal opgave i en tid, 
hvor undervisningsministeriet har store 
ambitioner på folkeskolens vegne. I 
stedet ville det klæde undervisnings-
ministeren også at tage et landsdæk-
kende initiativ om skolemad.

”Det er problematisk, at elever tages 
ud af undervisningen for at medvirke i 
arbejdet omkring skoleboden. Godt nok 
er det på skift og kun i korte tidsrum, 
men ikke desto mindre er det et pro-
blem, når skolerne samtidig skal leve 
op til krav om faglighed, nationale test 
etc. Det giver nogle skematekniske 
problemer at skaffe de nødvendige læ-
rertimer. Lærertimer er dyre, og burde 
slet ikke bruges på skolebodsarbejde”, 
siger Carl Bagge. 
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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 hovedbestyrelses-

medlemmerne jf. § 8 stk. 3
  b. fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
 c. fastsættelse af kontingent, jf. § 4

7.  Eventuelt

Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, 
skal være formanden skriftligt i hænde 
senest 6 uger før mødets begyndelse.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Balle
Formand
Skolelederne

Skoleleder
på Åmoseskolen
Ansættelse på Herning Kommunes specialskole for elever 
med særlige behov, Åmoseskolen 

Da vores skoleleder gennem mange år går på pension, søger 
vi en ny leder. 

Vi tilbyder:

• en rummelig skole med plads til alle
• en dejlig elevgruppe
• åbne og imødekommende medarbejdere
• et stort og bredt forældreengagement
• en skole med fokus på pædagogisk udvikling
•  en skole med et tæt samarbejde til relevante samarbejds-

partnere, blandt andet institutioner
•  en skole, hvor elevernes særlige behov bliver mødt med 

den relevante specialpædagogiske faglighed.

Vi søger en leder, som
•  har stor specialpædagogisk viden gennem erfaring og 

studier
•  mestrer anerkendende dialog og indgår i et åbent og ærligt 

samarbejde med forældre, elever, personale, bestyrelse og 
relevante samarbejdspartnere

• er positivt engageret og har personlig gennemslagskraft
•  ser mulighederne i samspillet mellem de forskellige 

faggrupper
• er med til at skabe et godt arbejdsklima
• formår at skabe respekt om skolens arbejde
• lader humor, ansvarlighed og seriøsitet gå hånd i hånd
•  kan skabe sammenhæng mellem pædagogiske visioner og

økonomisk styring
•  har fokus på at styrke alle kompetencer hos eleverne og 

vægter såvel det faglige som det sociale og selvstændighed.

Tiltrædelse: 01-03-2008 eller snarest derefter 
Løn i henhold til gældende overenskomst med udgangs-
punkt i løntrin 48 

Åmoseskolen er en specialskole, som i de seneste år har 
været igennem en kraftig elevtilgang. 
Skolen er delt op i fi re afdelinger med selvstyrende team:

En afdeling for elever med vanskeligheder inden for 
autisme spektret, en afdeling for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder, en afdeling for elever med 
multiple funktionsnedsættelser og en afdeling for elever 
med AKT-vanskeligheder.
Sidstnævnte afdeling er placeret i selvstændige bygninger, 
og her overvejes ny organisering. 

Skolen har ca. 100 medarbejdere fordelt på skole og 
fritidsordning. Der er en samlet elevgruppe fra 0. - 10. klasse 
på 95 elever. Skolelederen vil indgå i et ledelsesteam med 
viceinspektør, leder af SFO og afdelingsleder (for afdelingen 
med AKT-elever) 

Ansøgningsfristen er: 24-01-2008 

Børn og Unge direktør Knud Jensen, tlf.: 96 28 60 00/
skolechef Sven Nørgaard, tlf.: 96 28 70 10 

Ansøgningen sendes til: 

Herning Kommune, Skoleafdelingen 
Rådhuset, Torvet, 7400  Herning 

eller på e-mail: sklel@herning.dk
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Viceskoleleder
til Nørregårdsskolen i Brøndby

Vi søger et nyt teammedlem, der …
▲ kan være med til at videreudvikle skolens pædagogiske 

ideer, kultur og værdigrundlag
▲ har mod på folkeskolens ledelsesopgaver, og som evner at 

indgå i et ledelsesteam, hvor visionerne omsættes i 
mål og handling

▲ har begge ben på jorden
▲ kan tage ansvaret for dele af skolens administration,

drifts- og planlægningsopgaver 
▲ kan indgå i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med 

skolens medarbejdere, forældrekreds og elever
▲ har lyst til faglig sparring omkring udvikling af 

undervisningsmetoder og pædagogiske metoder og er i stand
til at træffe beslutninger

▲ kan stille spørgsmål - også til vores vaner.

Vi ønsker tillige en kollega, der …
▲ har glimt i øjet
▲ kan tackle det skæve i livet med humør og livsglæde
▲ har svært ved at sidde stille
▲ har en relevant faglig baggrund med udgangspunkt i 

læreruddannelsen
▲ har en diplomuddannelse i ledelse eller er indstillet på at tage den

Nørregårdsskolen …
▲ ligger i Brøndbyøster med Vestvolden som nabo
▲ er en skole med 480 glade elever, 42 lærere og 28 pædagoger
▲ er afdelingsopdelt med indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Hver afdeling har et afdelingsråd med en afdelingskoordinator
▲ har gruppeordninger for talebørn og for børn med 

autismespektrumsforstyrrelser 
▲ har 2 SFO afdelinger med SFO 1 for 0. kl. - 3.kl og 

SFO 2 for 4. kl. - 5.kl.
▲ har følgende aktuelle indsatsområder: fællesskaber,

læringscenter, evaluering, lærer/pædagogsamarbejde og 
skole/hjemsamarbejde.

▲ har et udbygget samarbejde mellem SFO og skolen, et 
samarbejde der stadig udvikler sig

▲ har et ledelsesteam, der består af en skoleleder,
en viceskoleleder, en afdelingsleder med undervisning, en 
SFO-leder og en SFO-souschef.

Vi kan tilbyde …
▲ et skolemiljø med fokus på udvikling
▲ store udfordringer med plads til nye ideer
▲ et tæt ledelsessamarbejde
▲ medbestemmelse og indflydelse
▲ en aktiv hverdag
▲ et konstruktivt og engageret med- og modspil fra 

skolebestyrelse, personale og forældre. 

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til skolen på tlf. 4328 2860 og tale
med skoleleder Alice Eklund.

Se desuden skolens hjemmeside: www.Norregaardsskolen.dk

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og principperne i
Ny løn.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal
forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med
børn under 15 år, indhentes der også børneattest.

Ansøgningen sendes til 

BRØNDBY KOMMUNE
Børneforvaltningen
Park Alle 160, 2605 Brøndby
- eller pr. mail til job-born@brondby.dk.

Ansøgningsfrist den 13. februar 2008.

Mærk ansøgningen: Nørregårdsskolen.

Byvangskolen 
Slangerup

 
Skoleleder

Byvangskolen er en to-sporet skole med 310 elever fra 0.-6. 
klasse og en SFO.

Skolen er beliggende i Slangerup by, og er en af Frederiks-
sund kommunes i alt 14 folkeskoler. Byvangskolen har 45 
medarbejdere og har netop afsluttet en ombygning, som 
har tilført skolen et nyt musiklokale, et naturfagscenter og et 
område med lærerarbejdspladser. 

Vi kan tilbyde

og humor

personalegrupper

omdrejningspunktet

enkelte team i indskolingen

og dynamisk skolevæsen.

Vi søger en leder der skal

samlet ledelse af skolevæsenet

uddelegere opgaver 

daglige 

interesse og forståelse for andre mennesker 

autoritet

-
dre og medarbejdere. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger
ved henvendelse til skolechef Anders Ramsing tlf. 4735 1664, 
eller til konst. Viceskoleinspektør Michael Christensen på tlf. 
4733 3556

Ansøgningen, med relevante bilag, sendes til 
Frederikssund kommune
Løn- og personalekontoret
Torvet 2
3600 Frederikssund
 
- den skal være os i hænde senest den 20. februar 2008 
med morgenposten. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.
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Hjordkær skole søger
skoleinspektør og viceinspektør

Hjordkær skole er en overbygningsskole med 290
elever fordelt på 18 klasser med typisk 2 spor fra
børnehaveklassen til 9. klasse. Endvidere har vi
skolefritidsordning med 105 elever. Vi har en hel-
hedsskole-ordning mellem indskolingen og SFO. 
En del af skolen er moderniseret i 2004 og vi har
meget gode lokaleforhold. 

Skolen ligger i en mindre by med parcelhuskvarterer
6 km. vest for Aabenraa. Eleverne kommer fra hjem,
der bakker positivt op om skole/hjemsamarbejdet.
Vi har glade og positive elever.

Vi har 35 velkvalificerede medarbejdere, der ser
frem til at samarbejde med jer. Vi har et godt
arbejdsmiljø. Lærersamarbejdet er organiseret i
selvforvaltende teams.

Vi søger en skoleinspektør og viceinspektør med
erfaringer og visioner fra folkeskolen.

I er udviklingsorienterede og har en anerkendende
ledelsesstil. I har humor og et positivt livssyn, samt
en naturlig autoritet og gennemslagskraft.

Vi lægger vægt på gode kommunikations- og sam-
arbejdsevner, så der opstår et positivt og udviklende
samarbejde mellem ledelsen, de ansatte, skolebe-
styrelsen og forældrene, til gavn for skolens elever.

Yderligere oplysninger kan du få på skolens hjem-
meside www.hjordkaer-skole.dk

Du er velkommen til at henvende dig for yderligere
oplysninger til skolebestyrelsesformand Preben
Petersen, tlf. 74 66 63 64 eller skoleinspektør Ernst
Orbán tlf. 73 66 60 21/privat 74 62 22 61.

Du kan besøge skolen lørdag den 9. februar 2008
fra kl. 10-12, hvor skolebestyrelsen viser interesse-
rede ansøgere rundt på skolen, eller der kan aftales
rundvisning på andre tidspunkter ved henvendelse
til Preben Petersen eller Ernst Orbán.

Ansættelse og løn i henhold til gældende overens-
komst og reglerne om NY Løn. Vi gør opmærksom
på, at der skal indhentes straffeattest, og ansættel-
sen er betinget af, at ansøgeren har en tilfredsstil-
lende straffeattest i forhold til stillingsfunktionen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Da skoleinspektøren ved Hjordkær Skole har valgt at gå på pension og viceinspektøren
vil prøve nye udfordringer, er stillingerne ledige til besættelse den 1. april 2008.

Ansøgning vedlagt relevante 
bilag skal være:

Aabenraa Kommune
Att.: Skole og undervisning

Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

i hænde senest den 18. februar
2008 med morgenposten

Ansættelsessamtalerne bliver afholdt
den 25. og 26. februar 2008

Viceskoleleder 
til 10. Klasse-Center Bornholm 
– kun 2 ½ time fra Rådhuspladsen

Vi ønsker en viceskoleleder, der som daglig leder af skolen og i 
samarbejde med centerlederen og administrativ leder, kan varetage 
og udvikle skolens samlede opgaver. Tiltrædelse 1. april.

Jobbet er i høj grad præget af selvstændighed, da centerlede-
ren varetager øvrige opgaver indenfor ungeområdet i kommunen.

Vi har store forventninger til dig. Blandt meget andet forventer vi, at 
du vil være med til at udvikle skolen i tæt samspil med medarbej-
dergruppen, du vil udøve personaleledelse, du har kendskab til lov-
givning som prøveafvikling på området, du er indstillet på at videre-
uddanne dig indenfor ledelse og sidst men ikke mindst, så har du 
en god portion humor og et positivt livssyn.

Se hele opslaget og læs om os på www.brk.dk/10kcb. Du er også vel-
kommen til at kontakte centerleder Jens Zachariasen, tlf. 6026 3272, 
eller jens.zachariasen@brk. Bemærk at vi holder vinterferie i uge 6.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til 10. 
Klasse-Center Bornholm, Vibegårdsvej 5, 3700 
Rønne eller på 10klassecenter@brk.dk, så vi har 
den senest den 20. februar kl. 12.00.

Bornholm har en enestående natur, et børnevenligt 
miljø, masser af frisk luft og forholdsvis billige boli-
ger, og så ligger øen rent faktisk kun 2½ time med 
bil og båd fra København eller 25 minutter med fly. 

Ørding Friskole på Mors
søger skoleleder pr. 1.april 08 
eller senere.
Ørding Friskole  er en Grundtvig – Koldsk skole med 83 børn 
(bh. – 7.årg.).
Skolen ligger nær dejlige naturområder med fjord og skov, som 
bruges i forbindelse med undervisningen. 

Vi søger en skoleleder, der er læreruddannet og  kan samarbejde og 
skabe relationer, som har evne og interesse for økonomi og ledelse. 
Vigtigt for os er: ikke-årgangsdelt undervisning,  faglighed og krea-
tivitet, et nuanceret menneskesyn, oplevelser med teater, sang og 
musik, naturoplevelser og fysisk aktivitet, lejrture.
 
Du er altid velkommen til at kontakte os og besøge os hvis du vil 
vide mere.
Bestyrelsesformand: Niels Pedersen kan træffes på 
23 313 533 eller på 97 766 387 (efter kl. 18.00)

Ansættelse efter overenskomst mellem finansministeriet og LC i 
intervallet 342.234 – 398.258 

Ansøgnings frist senest den 22. februar 2008 kl. 12.00. 
Samtaler afholdes i uge 9.

Ansøgningen sendes til: Bestyrelsesformand Niels Pedersen,  
Ørding Friskole, Skolesvinget 9, Ørding, 7990 Øster Assels.
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WWW.FREDENSBORG.DK

Souschef/leder 
AF KOMPETENCECENTERET PÅ ULLERØDSKOLEN

Ullerødskolen er et helhedstilbud for elever med autisme-
spektrumsforstyrrelser (ASF), hvor undervisning og fritid er 
fuldt integreret. Vi er 46 elever i 7 klasser – 18 pædagoger 
og 19 lærere, skoleleder, souschef, psykologer og sekre-
tærer. Ullerødskolen fungerer som en selvstændig skole i 
Fredensborg Kommune. 

Ullerødskolen har en plads i fremtidens specialunder-
visning, hvor vi er med i udviklingen af den samlede 
tilbudsvifte med pædagogisk netværksdannelse og kom-
petencecenter (kursusklasse, forældre– og søskendekurser, 
interne og eksterne kurser, temadage, support, m.m.)

Vi er et samlet personale, der har udviklet et samarbejde 
med humor, energi og et højt fagligt engagement. Vi 
arbejder ud fra et helhedssyn med fokus på elevernes 
faglige, praktiske og personlige potentialer og kompetencer. 

Vi mangler en souschef, en der har meget på hjertet, en 
der holder af vores elever – og kan forstå deres særlige 
behov. Du behøver ikke at være perfekt, men du har evnen 
til at supplere vores hverdag med overblik, sans for 
ledelse, projektledelse, organisatorisk flair mm.

Du må meget gerne kende til fagområdet og have autisme 
relevant erfaring – det vigtigste er dog, at du har lyst og 
evne til ledelse.

Ansøgere med anden relevant uddannelsesbaggrund end 
læreruddannelse/pædagoguddannelse opfordres også til  
at søge.

 

LÆS MERE om stillingen på: www.fredensborg.dk eller ring 
til skoleleder Helle Å. Jørgensen 7256 5039. Læs mere om 
skolen på www.ullerodskolen.dk

ANSØGNING TIL: Ullerødskolen, Att. Helle Åskov Jørgensen, 
Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal, senest den 3. marts 
2008. 

NANORTALIK KOMMUNE 
søger 
viceskoleinspektør/souschef

Stillingen som viceskoleinspektør/souschef opslås hermed til 
besættelse pr. 1. august 2008. Viceskoleinspektøren er 
souschef for ledende skoleinspektør på skolen og ved kultur 
– og uddannelsesforvaltningen.

Nanortalik Kommunale Skolevæsen har p.t. ca. 450 skole-
elever fordelt i byen, 5 bygdeskoler og hjemmeundervisning 
ved et par fåreholdersteder.
Der er til byskolen tilknyttet et kollegium og et skolehjem 
med plads til 44 elever i alt. Ansvaret for kollegiet/skolehjem-
met er tillagt viceskoleinspektøren.

Vi søger en viceskoleinspektør, der er i stand til at indgå i et 
samarbejde både pædagogisk og administrativt på en skole, 
der er præget af almindelig travlhed og aktivitet. Administrati-
on af kollegieområdet, driften af skolen, forældrekontakt, til-
rettelæggelse af prøver, trintests, terminsprøver og indkøb af 
undervisningsmaterialer er de områder, som viceskoleinspek-
tøren primært kommer til at arbejde med.

Dobbeltsprogethed er en stor fordel, men der lægges også 
vægt på andre kvalifikationer, således at sprogkundskaberne 
alene ikke er udslagsgivende ved valget af ny viceskolein-
spektør.

For tjenestemandsansatte vil ansættelse ske i henhold til 
landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands 
Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd. Stillingen 
klassificeres i lønramme 34 skalatrin 47, med et særligt tillæg 
på kr. 31.350,- samt et souscheftillæg på 6.970,-. Klassifice-
ringen er fastsat i henhold til Klassificeringsaftale af 13. fe-
bruar 2004 mellem Grønlands Hjemmestyre og IMAK. Den 
samlede månedsløn vil være på kr. 27.884,17.

Ansøgere, der kommer fra en overenskomststilling, kan væl-
ge at lade sig ansætte på overenskomstvilkår, og vil blive af-
lønnet på løntrin 35 med et særligt tillæg på kr. 10.160,- i år-
ligt grundbeløb i henhold til Overenskomst af 13. februar 
2004 mellem Grønlands Hjemmestyre og IMAK. Nettoafløn-
ningen som overenskomstansat vil efter indbetaling af pensi-
onsbidrag månedligt udgøre kr. 28.280,27.

Ansøgerne skal være uddannede folkeskolelærere.

Der vil blive stillet passende bolig til rådighed, der betales ef-
ter gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til ledende 
skoleinspektør Jens Korneliussen på telefon (+299) 61 33 25 
eller på mobiltelefon (+ 299) 49 02 25. 
Der er også mulighed for at skrive til vores e-mailadresser 
jens@nanbyskole.gl eller atuarfik@nanbyskole.gl . 

Ansøgningsfristen er 31. marts 2008.
Ansøgningen indeholdende beviser og udtalelser stiles til:
Nanortalik Kommune, Kultur- og uddannelsesforvaltningen, 
Postboks 168, 3922 Nanortalik.
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Stillinger

Er du dén, vi leder efter…..
Skoleinspektør søges.
 
Pilehaveskolen i Vallensbæk Kommune søger ny skoleinspektør pr. 1.04.08. 

 

Vallensbæk Kommune har flg. overordnede målsætninger på skoleområdet:
 
• Udviklende være- og læresteder med sammenhæng i børnenes hverdag 
• Samarbejde om fællesskabernes og det enkelte barns behov og muligheder 
• Evalueringskultur 
• Kommunikation og dialog 
• Et sundt liv i Vallensbæk 

Du kan:
• samarbejde med mange typer mennesker og grupper 
• med dine pædagogiske, menneskelige og ledelsesmæssige kompetencer føre vores gode skole videre 
• være leder med en dialog/tillidsbaseret ledelsesstil 
• være en leder der ser muligheder, der respekterer forskellige synspunkter og ikke er bange for at lede 
• udvise handlekraft og opnå resultater 
• stå i spidsen og gå forrest i den ønskede skoleudvikling 
• skabe tryghed og konsensus om udvikling og forandring 
• bidrage til kommunens ledernetværk 
• få det bedste ud af det hele og skabe arbejdsglæde omkring dig 
• bidrage med humor og entusiasme 

Du får:
• mulighed for at være med til at ansætte dit eget ledelsesteam (ny adm.afd.leder og pæd.afd.leder) 
• en stærk kultur med gode traditioner, 
• en stor opbakning fra forældre (der samtidig stiller krav), 
• børn der er aktive  
•  en skole, hvor respekt, åbenhed, dialog og tillid er bærende elementer i det daglige arbejde, både kollegialt og i samarbejdet 

med elever og forældre 
•  en skole der vægter det fagfaglige og det praktisk-musiske højt 
•  en skole der også har traditionel undervisning, emneuger, teater og ture der bidrager til  elevernes udvikling og flotte resultater 
•  en skole der kan lide, hvad den gør – og er stolte af, hvad der opnås 
•  en skole der skal om- og udbygges 
•  mulighed for selv at sammensætte det nye ledelsesteam – der skal ansættes en pæd. afdelingsleder (souschef) og admini-

strativ afdelingsleder (nyoprettet stilling) 
 
Vi ønsker:
•  en skoleinspektør med flg. kvalifikationer / erfaringer / visioner:
•  fagligt velfunderet pædagogisk ledelse 
•  økonomisk indsigt og gerne erfaring med målrettet anvendelse af ressourcerne 
•  visioner for udvikling af hele skolens virksomhed (skole og fritidsordning) 
•  visioner for sammenhængen i børnenes hverdag, - samarbejdet mellem skole og fritidsordning ønskes udviklet 
•  indsigt i skolens rolle i f. t. den kommunale sammenhæng 
•  lyst til frugtbar dialog med forvaltning og politikere om skoleudvikling 
 
Fakta om skolen:
3 spors skole (med sandsynlig udvidelse til 4 spor)
705  elever
10. klasser 
58  lærere
Skolen har gennem mange år haft et højt fagligt niveau, som dokumenteret i diverse undersøgelser
Tilhørende Fritidsordning:
366 antal børn fordelt på tre afdelinger
22 antal pædagoger/medhjælpere
Skolen er placeret i naturskønt område med gode udefaciliteter
Skolen står foran en om- og udbygning pga. stigende elevtal
 
Du skal: 
Hvis dette lige er dig, kan du kontakte flg. for nærmere information:
•  Konstitueret skoleinspektør Per Kyllesbech: tlf. 4364 4033 
•  Skolebestyrelsesformand Kim Bay Nielsen: tlf. 4362 4223 
•  Børne- og Kulturdirektør Charlotte Groftved: tlf. 47 97 4000 
•  Du kan også få mere information på skolens hjemmeside: www.pilehaveskolen.vallensbaek.dk og på Vallensbæk kommu-

nes hjemmeside: www.vallensbaek.dk 
•  Sende ansøgningen til: Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand inden den 12.2.2008. 

Mærket: Skoleinspektør / Pilehaveskolen 

            

Skoleledelse 2/2008

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

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

Redaktion
Anders Balle,
Michael Rasmussen,
Michael Diepeveen, 
Karsten Hansen og 
Søren Thomsen 

Oplag 
5.750

Forsidefoto
Anette Vilstrup Roien

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

Tekstannoncer: 
skoleledelse@stibo.com

Jobannoncer: 
skolestil@stibo.com

Produktion, 
design og tryk
Elbo Grafi sk A/S
www.elbo.dk
11. årgang

ISSN: 1902-4398

Medlem af Dansk Fagpresse

Skoleledernes logo kan 
downloades fra hjemmesiden.

  



Skoleledelse • Februar 2008 • 39

Flere gode 
udfordringer

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Virum Skole søger
en ny leder til vores skole, som vi er glade for og stolte af at være en del af. 

Vi er ca. 940 elever, 125 medarbejdere og 1.400 forældre, og du skal kunne trives blandt så mange engagerede børn og voksne.

Som skoleleder har du det overordnede ansvar for den strategiske, pædagogiske, administrative og personalemæssige 
ledelse, der udøves i samarbejde med viceskolelederen, 2 afdelingsledere, SFO-leder og administrationens leder. 
Endvidere skal du med udgangspunkt i din faglige viden på opgaveområderne kunne fungere som en respekteret og 

værdifuld sparringspartner for skolens medarbejdere og bestyrelsen, forvaltningen og øvrige skoleledere i kommunen.

På Virum Skole er fagligheden i højsædet, og pædagogikken diskuteres og udvikles stadigt. Vi stiller store krav til 
hinanden og bøjer vi en regel, er det for opnåelse af det bedste for vores elever. Læs meget mere om skolen og om 

stillingens opgaver og ansvarsområde mv., ansøgerprofil og de karakteristika, der kendetegner vores skole på 

www.virumskole.dk



U
D

G
IV

ER
A

D
R

E
S

S
ER

ET
 M

A
S

K
IN

EL
 M

A
G

A
S

IN
P

O
ST

 

A
l h

en
ve

nd
el

se
 ti

l: 
Sk

ol
el

ed
er

ne
, K

om
pa

gn
is

træ
de

 2
2,

 2
. s

al
, 1

20
8 

Kø
be

nh
av

n 
K

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  
Zeppelinerhallen ■  Islands Brygge 55 ■   DK-2300 København S 
Tlf. +45 33 42 70 00 ■   Fax +45 33 91 41 44 ■   ski@ski.dk ■  www.ski.dk

Køb funktionelle undervisningsmøbler 
og tavler til gode priser
Som skoleleder har du nu mulighed for at 

købe møbler til undervisningsbrug via SKI’s 

nye indkøbsaftale på undervisningsmøbler. 

Aftalen giver adgang til mange funktionelle 

leverandørsortimenter og designmuligheder i 

flere kvalitetsniveauer samt tilsvarende priser. 

Du kan både købe møbler og tavler til under-

visningslokaler, og møbler til faglokaler på den 

nye aftale. Dertil kommer mødemøbler, hvile-

møbler, opholdsmøbler og designermøbler. 

Du kan handle via SKI hos en række af bran-

chens største og mest anerkendte leveran-

dører og dermed måske hos de samme leve- 

randører som hidtil. SKI har opnået gode 

priser og leveringsbetingelser. Alle produkt-

typer opfylder en række miljøkrav. Flertallet 

af samtlige hovedprodukter er testet og op-

fylder Dansk Indeklima Mærkning.

Kontakt SKI på 33 42 70 07 og hør mere om, 

hvordan du kan købe undervisningsmøbler 

og tavler igennem SKI. Du kan også gå ind 

på www.ski.dk/undervisningsmobler for at 

læse mere om dine muligheder.

Flere penge til dem, det egentlig handler om 
SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den 

offentlige og halvoffentlige sektor. Udbudde-

ne udmønter sig i attraktive rammeaftaler, der 

fremmer og effektivisere offentlige indkøb.

Læs mere på www.ski.dk/undervisningsmobler


