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At skolelederne samlet står stærkt har vist sig i OK’08-for-
handlingerne. Det skete i forbindelse med LC-forliget, og det 
er et særdeles tilfredsstillende resultat, vi har nået. Skole
lederne har i spidsen for LC-LederForum indgået en selv-
stændig overenskomst for alle kommunale skoleledere. Vi 
har sikret en absolut konkurrencedygtig lønudvikling. Og så 
har vi sikret ansættelsesvilkårene for den øverste leder som 
afløsning af tjenestemandsansættelsen.

Med forliget kan kommunerne fremover vælge, om de vil 
supplere deres ansættelse af de øverste ledere af skolen som 
tjenestemænd med ansættelse på åremål eller på kontraktvil
kår som det nye. Sidstnævnte skal ske med et centralt aftalt 
løntillæg på 15 %, der ikke er til forhandling, samt en godtgø-
relse på 1 års løn ved uansøgt afsked.

Altså afskaffes kommunernes pligt til fremover at tjeneste-
mandsansætte skoleledere, som den er forsvundet for lærerne 
og cheferne. Det er kontroversielt, men det er hovedbestyrel-
sens nøgterne vurdering, at tiden til at finde alternativer til tje-
nestemandsansættelsen er inde nu og ikke om fx tre år. Tjene-
stemandssystemet smuldrer i forvejen bort med de omlæg-
ninger, der sker i kommunerne, og den sikring, vi har forhand-
let os til, er i den givne situation den stærkest mulige, idet 
vilkårene for den nye ansættelse på kontraktvilkår er de sam-
me som for vores chefer.

Vi kan derudover – mener jeg – være meget tilfredse med, 
at alle ledere omfattet af lederoverenskomsten får et pensi-
onsgivende tillæg på 10.000 kr./årligt. Der er aftalt en ny løn-
profil, hvor indplacering på grundlønnen sker på løntrin 46, 48, 
49 eller 50 efter lokal aftale på basis af en samlet vurdering af 
stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Lønnen består 
som hidtil af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resul-

tatløn, idet lederne fortsat er omfattet af Lokalløn, og som vi 
hidtil har gode erfaringer med at få andel i. 

Alle bevarer som minimum deres hidtidige samlede løn 
samt indplacering på samme løntrin som før. Så ud over kick-
starten på 10.000 kr., der kommer oveni de generelle lønstig-
ninger på formodentligt 10 % samt Lokalløn på 2,5 %, går det 
således kun én vej: Opad! Skolelederne vil stige 40-60.000 kr. i 
løn over de kommende tre år, og skoleledere ansat på kontrakt 
vil derudover få et årligt løntillæg på 70-80.000 kr. 

Nok en nyskabelse i lederoverenskomsten er, at dens dæk-
ningsområde defineres ved beskrivelse af ledernes funktion 
fremfor stillingsbetegnelse. Det betyder en omtænkning af be-
grebet skoleleder med hensyn til ansættelse og uddannelses-
baggrund, men også på det område tages der højde for de æn-
dringer, der allerede sker på det kommunale arbejdsmarked. 

Et særligt godt resultat i denne omgang er, at kommunale 
skoleledere, der omfatter en række ledergrupper, får vores 
egen, selvstændige lederoverenskomst. Dermed rykker Skole
lederne’s overenskomst ud af lærernes overenskomst, og vi 
kan få vores egne lokale tillidsrepræsentanter i det system, der 
knytter sig hertil. For os som ledere og lederforening giver det 
pondus i de lokale forhandlinger og åbner i øvrigt for op for 
nogle meget interessante organisatoriske perspektiver.

I lederoverenskomsten indgår naturligvis de samme be-
stemmelser som i LC´s øvrige overenskomster med de nød-
vendige tilpasninger, såsom pension, gruppeliv, ATP, barns 1. 
sygedag, opsigelse, tjenestemandsforhør mv. Samlet set er 
det min overbevisning, at vi med dette forlig har fastholdt fo-
kus på ledelsens betydning og vilkårene for ledelsesudøvel-
sen – og vi har fået styrket skoleledelsens position og forbed-
ret vores løn- og ansættelsesvilkår væsentligt. 

Godt resultat for skolelederne

LEDER

Af Anders Balle
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Hjemmesiden Arto er et farligt sted. 
Her mobber børn og unge hinanden og 
deres lærere, samtidig med at pædo-
file har adgang til at indynde sig. Det 
er indtryk, man kan få, hvis man alene 
tager udgangspunkt i mediernes om-
tale af Arto. 

Malene Charlotte Larsen, der er 
ph.d.-studerende ved Ålborg Univer-
sitet og beskæftiger sig med børn og 
unges brug af sociale mødesteder på 
nettet, har imidlertid svært ved at gen-
kende det negative billede, som frem-
stilles i medierne.

Dansktimer på nettet
Malene C. Larsen har i perioder været 
logget på Arto i to timer om dagen i 
tæt kontakt med sidens unge brugere. 
Og hun kan i modsætning til, hvad 
mange voksne tror, fortælle, at de 
unge ikke bruger Arto til at komme i 
kontakt med fremmede. Arto er pri-
mært en forlængelse af hverdagen, og 
de unge skriver mest med klassekam-
merater og venner, som de også ken-
der i ”den virkelige verden”. De bruger 
Arto til at praktisere det at være ung, 

Net-etik 
på skemaet
Arto er bedre end sit rygte, så drop forskrækkelsen, og gå i dialog med  
de unge om, hvordan man opfører sig på nettet, lyder eksperts råd til 
skoleledere, lærere og forældre

Af Helle Birch • Fotos fra Arto

hvor det at have venner betyder alt,  
og de unge bekræfter derfor hinanden 
med søde beskeder og signalerer på 
den måde: ”du er god nok”. 

Det er en del af den identitetskon-
struktion, der foregår i ethvert ungt men-
neske. Og den mest benyttede funktion 
på Arto er gæstebogen. Her kan man 
lægge en besked til en bruger, som så 
også kan ses af andre brugere, og her er 
langt de fleste beskeder, Malene C. Lar-
sen er stødt på, positive og rosende. 
Faktisk er der en overvældende kærlig-
hedsdiskurs, og beskeder som fx ”jeg  
elsker dig” er ikke ualmindelige.  

På Arto kan de unge oprette klubber 
om det, der interesserer dem, og nogle 
af dem burde fryde enhver dansklærer. 
Der er således en klub, der hedder ”Kor-
rekt Grammatik”, og andre klubber, 
hvor man diskuterer og anmelder bø-
ger. De unge foretager sig altså noget, 
som lige så godt kunne foregå i dansk-
timerne. Men de gør det på deres egne 
præmisser, og med et sprog, som ikke 
altid vil falde i dansk lærerens smag. En 
bog kan få fx prædikatet ”Fucking ne-
deren!”.

Nogle unge tager deres netsprog 
med over i dansktimen, men rigtig 
mange kan godt skelne mellem det 
sprog de bruger på nettet, og det 
sprog, der er acceptabelt til den dan-
ske stil. På den måde behersker de to 
skriftsprog. Endvidere giver det pre-
stige at kunne stave rigtigt, når f.eks. 
drengene skal gøre indtryk på pigerne 
på Arto.  

Mediefokus på enkeltsager
Når nye medier kommer på banen, er 
de unge hurtigst til at tage dem til sig, 
mens de voksne ser forskrækkede og 
uforstående til fra sidelinien. I pressen 
er der opstået en form for mediepanik, 
hvor de negative enkeltsager kommer 
til at fylde det hele. Men de negative 
ting, der finder sted er ifølge Malene 
C. Larsen lige præcis enkeltsager, og 
ikke et generelt udtryk for de unges op-
levelser på Arto.

Da hun spurgte de unge, hvad siden 
betød for dem, var det sjældent det 
negative, der blev nævnt. Nogle sva-
rede dog, at de havde oplevet mobning 
og andre ubehageligheder, men det 
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handlede som regel om nogle ting, der 
var startet ude i virkeligheden. De 
unge selv giver altså ikke selv Arto 
skylden for mobning. 

Der findes dog falske profiler på si-
den, de såkaldte fakere. Det kan være 
voksne eller børn, der opretter en profil, 
hvor de udgiver sig for en anden end 
den, de er. Men det har vist sig, at de 
unge er gode til at holde selvjustits.  
Der er tilsyneladende opstået en fælles 
kamp mod falske brugere. Hvis de unge 
spotter en falsk profil, skriver de i gæ-
stebogen: ”Du er en faker. Det der er 
ikke et billede af dig”. De lærer således 
noget om at være kildekritiske og gen-
kende tegnene på falske profiler. Det vil 
typisk handle om, at de genkender bil-
ledet fra et sted på internettet.

Nogle skoler har valgt at lukke for 
adgangen til Arto i skoletiden, fordi de 
har oplevet problemer med mobning 
og med elever, der logger på siden i ti-
merne. Malene C. Larsen mener ikke, 
at det er en god løsning.

For de unge finder hurtigt andre veje 
ind, fx via siden ingencensur.dk, som 
Arto har oprettet som en alternativ ad-

gang, eller også søger de over på andre 
hjemmesider. Derfor er det ifølge hende 
bedre at sætte emnet på dagsordenen, 
tage en dialog med eleverne og lave 
nogle fælles retningslinier for, hvordan 
og hvornår nettet skal benyttes. 

Et fælles ansvar
Sidst Arto fik negativ opmærksomhed i 
medierne var, da en dreng fra Helle-
bækskolen nær Helsingør hængte en 
navngiven lærer ud som pædofil. Dan 
A. Poulsen er redaktør på Arto. Han 
oplyser, at Arto straks fjernede det på-
gældende indlæg, da de fik kendskab 
til det, og mener, at Arto i det hele ta-
get er gode til at holde justits med, 
hvad der foregår på siden. 

Når Arto har fået et kedeligt rygte, 
skyldes det, at medierne ikke fortæller 
de gode historier. De fortæller ikke om 
Mikkel, der har fået en ny ven, der de-
ler hans interesse for rollespil, eller om 
Astrid, der har kontakt med venner ne, 
selvom hun ligger syg derhjemme. 
Medierne fokuserer på de få, der bry-
der reglerne. Dan A. Poulsen medgi-
ver, at der finder grimme ting sted, 

Om Arto

Arto kalder sig selv for ”Danmarks 
Hyggeligste Hjemmeside”, og er et 
socialt mødested for 12-18-årige. 

Her kan man oprette en profil, læg-
ge billeder ind af sig selv, sende 
mails til hinanden, skrive beskeder 
i hinandens gæstebøger, deltage i 
klubber og meget andet. 

Det er den mest benyttede hjem-
meside af børn og unge i Danmark. 

Antal brugere: 706.076 

Der er i alt skrevet: 
1.658.823.256 beskeder. 

Nye beskeder pr. dag: 
Ca. 1,5 millioner 

Nye billeder pr. dag: 
Ca. 75.000

www.arto.dk

»
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men det meste af det drejer sig om 
småskænderier, der er opstået i den 
virkelige verden, og som så fortsætter 
på mobiltelefonen, MSN og Arto. Det 
er altså ikke Arto, der skaber proble-
merne. 

Arto har en aktiv sikkerhedspolitik, 
som skal gøre siden til et trygt sted at 
færdes. Der er 80 frivillige, som holder 
øje med, hvad der foregår på chatten og 
i debatten. Desuden er der en anmel-
der-funktion, så de unge kan anmelde 
suspekte profiler og en supportfunktion 
med 24 timers svartid; Arto er i dialog 
med Red Barnet, Rigspolitiet m.fl. 

Men, siger Dan A. Poulsen, Arto  
kan ikke påtage sig hele ansvaret for 
de ting, der foregår. Med over 1.5 mio. 
beskeder om dagen er det umuligt at 
overvåge alt. Derfor er det vigtigt at de 
voksne, der er tæt på børnene, går ind 
og tager deres del af ansvaret. 

Han har ikke meget til overs for de 
skoler, der har lukket adgangen til 
Arto. Ved at gøre det, løser man ikke 
problemerne. Man skubber tværtimod 
børnene over på andre og mindre sikre 
netsider; sider, som ikke går lige så ak-
tivt op i at skabe tryghed, som Arto 
gør, mener han.  

Nettet er kommet for at blive
I stedet opfordrer også Dan A. Poulsen 
skolernes ledere til at gå i dialog, både 
med børnene og med folkene bag 
Arto. For de fleste ledere, lærere og 

forældre er vokset op i en tid uden 
computer og internet. De forstår ikke 
for alvor de unges behov for at kom-
munikere på nettet, og derfor kan de 
ikke rådgive. Når børn og unge færdes 
på nettet, famler de i blinde. De kan 
ikke hente hjælp fra de voksne, og der-
for må de selv finde ud af, hvor græn-
sen for, hvad man kan tillade sig, går. 

Når unge går hjemmefra en aften, 
for at være sammen med deres ven-
ner, vil forældrene typisk spørge: ”hvor 
skal du hen, og hvem skal du være 
sammen med?” Men når den unge sid-
der foran computeren som befinder sig 
inden for hjemmets trygge fire vægge, 
så har mange forældre en blind tro på, 
at der ikke er noget, der kan gå galt. 
Sådan forholder det sig desværre ikke, 
og derfor er der brug for synlige voksne 
til at rådgive. 

Dan A. Poulsen har kendskab til en 
skole i Odense der har sat net-etik på 
skoleskemaet. Han håber, at flere vil 
følge efter. Men foreløbig er han ikke 
imponeret over skolernes vilje til at gå 
ind i emnet. Da Arto oprettede klubber 
for hvor enkelt af landets folkeskoler, 
og opfordrede lærere til at melde sig 
som administratorer af disse, kom der 
kun henvendelser fra 2-3 villige lærere. 
Han afslutter med at sige, at han og de 
øvrige folk bag Arto rigtig gerne vil 
hjælpe skolerne med at tage hånd om 
de her ting, og opfordrer ledere og læ-
rere til at henvende sig for en snak. 

www.arto.dk

Næstformand i Skolelederne Claus 
Hjortdal, der selv har været i medierne 
for at advare mod Arto, har følgende 
kommentar: 

”Mit ærinde er at fastslå, at Arto og 
skole ikke nødvendigvis hører sam-
men. Vi skal som skole give vores ele-
ver indsigt i måder at kommunikere på, 
men også give dem etiske retningslin-
jer for kommunikation. Det skan gøres 
på mange måder og med forskellige 
medier og udbydere. Arto kan være en 
af disse, men de er ikke de eneste”.

”Når det går galt med grov mobning 
og trusler, og vi som skole kan konsta-
tere, at det ødelægger undervisningen 
og undervisningsmiljøet, reagerer 
nogle skoleledere ved bl.a. at lukke  
for den form for kommunikation, og 
det mener jeg er at reagere ansvarligt. 
Og jeg synes ikke, det er en løsning, 
når Arto fx laver omveje som ingen-
censur.dk i stedet for at holde orden i 
eget hus”.  

Claus Hjortdal er dog enig med Dan 
Poulsen i, at det er forældrene, der i 
sidste ende har ansvaret for det, deres 
børn skriver. Han mener også, at mange 
børn har glæde og fornøjelse af at 
bruge fx Arto – det skal bare ikke at 
foregå i undervisningstiden. 

Læs mere på 
http://malenel.wordpress.com/artoinfo/ 
eller www.arto.dk
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Let og elegant administration
Systemer der hjælper skolens hverdag

 

Tabulex Web-Indskrivning   NYT
Tabulex kan fra efteråret levere en ny borgerrettet web-service til indberetning af skole-
ønsker med videre, for forældre til kommende børnehaveklassebørn. 
Web-modulet kan integreres i kommunens hjemmeside og tilgås af forældrene med di-
gital signatur. Indberetningerne vil umiddelbart efter være til rådighed direkte i Tabulex 
TEA-Elevadministration. 
 

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevene på www.tabulex.dk

Tabulex ser frem til fortsat at servicere skoler over hele landet med:
 
 Tabulex Skemalægning – det mest anvendte skemalægningsprogram

 Tabulex TEA – elevadministration på central database

 Tabulex Trio – let og elegant tjenestetidsadministration

 Tabulex Hjemmeside – let og hurtig styring af hjemmesider

Tabulex ApS - Skoleledelsen nr. 3 - udkommer 6-3-2008.indd   1 14-02-2008   15:12:56
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Overflødige opgaver, krydspres og en løn, der ikke er noget at prale af. 
Alligevel er jobbet dejligt, mener tre skoleledere, der alle er ledere på… 
Vestre Skole

Af Jan Kaare • Tegninger Annette Carlsen

Når Kirsten Man-
drup tager hjem-
mefra om morge-
nen for at begynde 
på sit arbejde, fø-
ler hun sig rigtig 
godt tilpas.

Vestre Skole i 
Grenaa, hvor hun 

er viceskoleinspektør, er en god ar-
bejdsplads, og stemningen mellem le-
delse, medarbejdere og elever, gør det 
nemt at sige godmorgen med et smil.

”Det er især personalet, som gør mig 
glad”, fortæller Kirsten Mandrup. De vil 
samarbejde og er indstillet på udvik-
ling. Kommer man med en idé, er de 
parate til at diskutere den. De er ikke 
altid enige, men de er indstillet på, at 
der skal ske noget, fordi det er børn, vi 
har med at gøre.

Hun kom til skolen for otte år siden. 
Den gang var tingene anderledes.

”Vi er gået fra en kultur præget af stor 
uenighed. Der blev arbejdet i forskel-
lige retninger. Det gav jævnligt an-
ledning til åbenlys uenighed, men det 
er ændret. Der har været stor udskift-
ning i personalet, fordi mange er gået 
på efterløn og pension, og vi har an-
sat mellem 35 og 40 nye lærere og 
pædagoger i den tid, jeg har været 
her. Dermed  har ledelsen fået mulig-

hed for at sætte vores præg og at vælge 
det ud, som vi tror, er det rigtige”.

Andre klarer administrationen
Titlen viceskoleinspektør lyder af ske-
malægning, vikardækning, bogholderi 
og regnskab, men Kirsten Mandrup har 
med sine egne ord været god til at 
snige sig udenom den type opgaver.

”Det er ikke min hovedinteresse”, siger 
hun. ”Vi har to sekretærer, som tager sig 
af det meste administration. Vi tre i le-
delsen har selvfølgelig nogle administra-
tive opgaver, men vi har også hver vores 
afdeling, som vi har det pædagogiske 
ansvar for. Det er der, vi engagerer os 
personale- og ledelsesmæssigt”.

Viceskoleinspektøren har 7., 8. og 9. 
klasse som sit ansvarsområde. Det vil 
sige, at hun tager sig af alt muligt lige 
fra prøveplanlægning til at indgå i 
samtalerne, hvis nogle elever for ek-

sempel har særlige behov i forbindelse 
med at skifte til ungdomsuddannelse.

”Jeg sørger for at være velorienteret 
om, hvad der foregår i klasserne og  
om forholdet mellem lærere og elever. 
Kniber det et sted, er jeg med til at 
finde ud af, hvordan vi kommer videre. 
Vi har en ugentlig mødedag i udskolin-
gen, hvor vi snakker om hele afdelin-
gen. Desuden deltager jeg ofte i de 
møder, der holdes på den enkelte år-
gang. Vi diskuterer meget pædagogik 
og fremtid og der er jeg med”.

Ledelsesteamet på Vestre Skole i Gre-
naa er i udtalt grad handlingsorienteret.

”Vi har gode erfaringer med at rea-
gere hurtigt, og lærerne er meget tak-
nemmelige over at vi træder til med 
det samme, hvis der dukker et problem 
op. Det er vildt vigtigt. Derfor frustre-
rer det mig, hvis vi støder på barrierer 
som bureaukrati og papirnusseri uden 
for huset”.

Det, der giver Kirsten Mandrup sol-
skin i lederjobbet, er at hjælpe no-
gen, der er stødt ind i et problem, 
videre. Altså gedigen pædagogisk 
coaching. Til gengæld danner der 
sig skygger, når lederne skal i gang 
med overflødig administration, ef-
ter at lærerne er gået hjem. 

Godt
at være leder 

Coaching rykker 

Jeg underviser fire 
timer om ugen. Det vil 
jeg ikke undvære 

 Kirsten Mandrup

„
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Administration  
giver styrke

Nok så mange fine pædagogiske tanker 
kommer til kort, hvis der ikke er midler til 
at føre dem ud i livet. Det er derfor en 
udfordring at få så meget skole som mu-
ligt ud af budget og penge.

Det er en væsentlig årsag til, at Hanne 
Møller er glad for at være administrativ 
leder på Grindsted Vestre Skole. 

”Næsten alt – blandt andet lønkon-
toen – er uddelegeret i vores kommune. 

Derfor spiller det en stor rolle, hvordan vi forvalter vores mid-
ler. Det er en af de faktorer, der gør mig glad for arbejdet. En 
anden er at være en del af et godt ledelsesteam”, siger hun.

Når nogen snakker om stigende bureaukrati, snakker 
Hanne Møller om rationalisering.

”Vi får ikke mere tid, derfor gælder det om at gøre tingene 
mere rationelt og så vidt muligt skære de opgaver væk, som 
ikke er nødvendige. Det gør også mit arbejde spændende”.

Hun er uddannet kommuneassistent og arbejdede fra 1991 
til 2002 som skolesekretær. På det tidspunkt fik hun tilbud om 
at blive administra-
tiv leder.

”Jeg kunne godt 
lide jobbet som 
skolesekretær, men 
det er klart at man 
har mere indfly-
delse på beslutnin-
gerne som leder. 
Jeg vil dog ikke 

kalde det 
magt”.

Siger sin mening
Lederteamet på Grindsted Vestre Skole mødes en 

gang om ugen. Foruden den administrative leder be-
står teamet af skoleinspektøren, to pædagogiske ledere 

og en SFO-leder. De fire andre har enten en baggrund som 
lærer eller pædagog.

”Der er mange problemstillinger, som jeg ikke blander mig i, 
fordi jeg har en anden uddannelse, men hvis jeg har en me-
ning, så siger jeg den. Mange områder har desuden både pæ-
dagogiske og administrative aspekter, så alle er med i beslut-
ningsprocessen”.

Ville det ikke være sjovere at være leder i en forvaltning? 
Hanne Møller svarer diplomatisk, at det i sin tid krævede lidt 
tilvænning at begynde at arbejde på en skole, men det har sin 
charme at være lidt anderledes end de fleste.

”En skole er en dejlig arbejdsplads, og det gør ikke mig noget, 
at nogle medarbejdere har mere forståelse for administration 
end andre. Jeg kan godt lide kontakten både med lærere og ele-
ver, selvom det mest er i forbindelse med de praktiske opgaver 
på kontoret, at jeg snakker med de sidste.” 

Jeg går altid glad på 
arbejde. Sådan har jeg 
haft det al min tid på 
denne skole
 Hanne Møller

„

»
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”En folkeskole er 
en dynamisk orga-
nisation, der er 
under konstant 
udvikling. At være 
leder sådan et 
sted giver masser 
af ledelsesmæs-
sige og professi-
onsfaglige udfor-
dringer.”

Citatet kunne 
være hentet fra et 

jobopslag, men det er sådan, Kaj Hør-
berg forklarer, hvorfor han er glad for at 
være skoleleder.

Han uddyber: 
”Den alment pædagogiske og under-

visningsmæssige opgave, som er sko-
lens primære ydelse, er fundamentalt 
set spændende. Den brede interesse for 
de hjernemæssige processer i menne-
skets læring og udvikling har måske al-
drig været større. Hver dag bliver man 
en lille smule klogere på, hvordan læring 
foregår, og får en lille smule større viden 
om, hvilken undervisningspraksis der når 
de ønskede resultater. Den viden og den 
udvikling synes jeg er fagligt spændende 
og en ledelsesmæssig udfordring”.

Der er et stort ledelsesmæssigt rum 
på Vestre Skole i Svendborg, hvor Kai 
Hørberg er skoleleder. 

”Det giver et arbejdsmæssigt kick at 
være med til at tilvejebringe en arbejds-
dag for både elever og medarbejdere, der 
er præget af faglig og personlig udvik-

ling. Hvis man brænder for et eller andet, 
giver lederjobbet nogle gode muligheder, 
for at det kommer til udfoldelse”.

Når folkeskolen bliver pålagt overflø-
dig kontrol og administration, kniber 
det med glæden.

”Kvalitetsrapporter udmøntet gen-
nem kvalificerede og udviklingsoriente-
rede processer kan være fornuftige, 
men vi skal ikke udarbejde dem for de-
res egen skyld, og elevplaner er en 
meget afgrænsende måde at arbejde 
med evalueringskultur på. Det samme 
er test. Den slags overordnede krav 
kan virke irriterende, fordi de ikke altid 
er gennemtænkte i forhold til den prak-
sis, de skal virke i”. 

Fine udviklingsprojekter
I de 17-18 år Kaj Hørberg har siddet på 
inspektørkontoret, har jobbet forandret 
sig meget. Den sjoveste periode var 
nok op igennem 1990’erne, hvor der 
både lokalt og nationalt var afsat res-
sourcer til udviklingsprojekter.

”Dengang havde vi både her i kom-
munen og på landsplan en ramme, der 

Ikke succes hver dag

Vores arbejde med 
portfolio giver mig 
en succesoplevelse
 
 Kaj Hørberg

„

kunne bruges til meget forskelligt.  
Det flyttede meget og gav en fin glød  
i skole arbejdet. Det kan jeg godt savne  
i dag, hvor vi får dikteret specielle om-
råder, som vi skal beskæftige os med. 
Uviklingsprojekter, der har deres ud-
spring og rod i praksis, er dem, der har 
givet de bedste resultater. De giver 
større mening i organisationen og giver 
en større succesoplevelse”.

Den sidste større succesoplevelse?
”Vores skolerenoveringsprojekt ”Vi 

bygger fremtidens Vestre Skole” til 
mere end 60 mio. kr. har været spæn-
dende. På trods af adskillige vanskelig-
heder undervejs i selve byggefasen, 
har det været en succesoplevelse”.

”I forlængelse heraf er den største 
succes nok vores nye indskolingshus,” 
siger Kaj Hørberg. ”SFO og undervis-
ningen er kommet under samme tag 
og har fået et fælles koncept. Det at få 
lærerne og pædagogerne til at virke i 
et tæt samarbejde. At skabe helhed i 
skolens arbejde med børnene i under-
visning og fritid og få pædagogerne ak-
tivt inddraget i selve undervisningsde-
len har været enormt spændende”.

Man behøver dog ikke få en succes-
oplevelse, hver dag man går på ar-
bejde, for at have det godt med at 
være skoleleder, mener Kaj Hørberg. 
De store succesoplevelser kommer 
gennem det lange træk. 
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Kør bil med LB – lige så tit og lige så langt du ønsker

Med i prisen er dækning for ansvar- og kaskoskader med en selvrisiko på 2.435 kr. 
Forsikringen er en fastpræmieordning, hvilket betyder, at forsikringen ikke stiger i pris efter 
skader. Ovenstående priser er inklusive vejhjælp. Det er en forudsætning, at der også oprettes 
Familiens Basisforsikring i selskabet.  

Citroen C1 1,0  Suzuki Swift 1,0
årlig pris = 3.478 kr. årlig pris = 3.478 kr.

Toyota Avensis Verso 2,0  Peugeot 206 1,6 
årlig pris = 4.679 kr. årlig pris = 4.283 kr.

Eller er det din bilforsikring, der styrer dig. Er de kørte antal km afgørende for, hvad 
du skal betale i forsikring?

Det er IKKE tilfældet i LB. Prisen for din bilforsikring er uafhængig af, hvor meget du 
kører. 

Du behøver altså ikke være begrænset i brugen af din bil hos LB.  

Nedenstående priseksempler er helårlig betaling som elitebilist, med bopæl under 
f.eks. postnr. 6040, 7900, 8300 og 9240: 

Har du styr på din bilforsikring?

Tlf.: 3311 7755

www.lb.dk 

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Kør bil med LB(183x265)_Folkeskolen.indd   1 18/02/08   16:46:49
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For 19 år siden var Rinkebyskolan i en 
af Stockholms fattigste bydele hærget 
af hærværk og mobning. Klasseværel-
serne var vandaliserede, væggene var 
overmalet med graffiti, og elever, der 
skulle være til timer, løb og spillede 
fodbold i skolegården. De bedste ele-
ver flyttede til andre skoler, mens den 
ene lærer efter den anden sagde op, 
og til sidst gik også skolens ledelse af.

Da der skulle søges en ny skoleleder, 
kom der ingen ansøgere. Lige indtil 
Börje Ehrstrand, der 10 år tidligere 
havde været ansat som lærer på sko-
len, blev kaldt ind til Stockholms 
skole direktør.

I midten af januar kunne 200 nordjy-
ske skoleledere høre Ehrstrand berette 
om sine nu 19 år som skoleleder på 
Rinkebyskolan. Det var første gang, le-
derne mødtes til et arrangement, som 
Skolelederne’s nye lokalforening stod i 
spidsen for. Konferencen strakte sig 
over tre dage med overskriften ”Livs-
glædens pædagogik”. Og solen strålede 
da også over arrangementet i Rebild, 
da Börje Ehrstrand talte om ”Trivsel på 
Rinkebyskolan” – et af adskillige em-
ner på programmet. 

Mødet med skoledirektøren blev et 
vendepunkt for ham selv og Rinkeby-
skolan. Skoledirektøren bad ham om at 
søge jobbet som rektor – svensk for 
skoleleder. Under samtalen gik det op 
for Börje Ehrstrand, at der ikke var an-

Af Karen Lindegaard • Foto Anne Mette Welling 

Stockholmsk skoleleder har gjort det umulige: I en af mest belastede 
indvandrerbydele har han skabt en mønsterskole, hvor eleverne leverer 
toppræstationer

dre ansøgere – men han valgte at se 
det positive i situationen: 

”Jeg stod dermed i en gunstig forhand-
lingsposition – jeg kunne tillade mig at 
stille krav. Jeg sagde, at jeg kunne tænke 
mig at søge rektorjobbet under forud-
sætning af, at der fra første dag skulle 
være samarbejde mellem socialvæsen, 
politi og skole. Jeg ville ikke have nogle 
grænser – der skulle være totalt ressour-
cesamarbejde. Og nøden var tydeligvis 
så stor, at jeg fik jobbet” ...

Plads til forbedring
Börje Ehrstrand fik bevilget 11 mio. kr. 
til skolen, men de vanskeligste elever 
kostede i forvejen socialvæsnet 15 mio. 
kr. Desuden fik han ansat en økonom 
til at tage sig af alt det administrative, 
så han kunne være rektor på fuld tid. 
Da en journalist fra Dagens Nyheter 
spurgte ham, hvorfor han dog ville 
være rektor for en skole i en sådan for-
fatning, og som flere politikere tilmed 
ønskede at rive ned, valgte han igen at 
anlægge en optimistisk vinkel: 

”Denne her skole har det største ud-
viklingspotentiale af alle skoler i Stock-
holm, ja måske i hele Sverige. Hvad vi 
end kommer til at gøre, kan det kun 
være til det bedre!”.

Men udfordringerne stod nærmest i 
kø for den nye rektor. Jungleloven her-
skede blandt eleverne, hvoraf en lille 
gruppe på ti-tolv 14-15-årige drenge 

havde fået så stor magt, at skoleledel-
sen havde mistet kontrollen. Bygnin-
gerne var præget af hærværk og nogle 
klasselokaler endog udbrændte.

Over 90 % af skolens elever har ind-
vandrerbaggrund (dengang var tallet 
over 50 %), og de taler 30 forskellige 
sprog. Mange af dem kommer fra 
hjem med store sociale problemer. 

Börje Ehrstrand og hans hold satte 
ind på mange fronter. Hans første bud 
på en vej ud af moradset lyder: hel-
hedssyn på ressourcer. Det lykkedes 
for skolen at nedbryde barrierer og 
gennemføre et udstrakt samarbejde 
med både socialforvaltning og politi, 
kirke, moske og foreningsliv – og ikke 
mindst at få forældrene inddraget. 
Børn, forældre og lærere hjalp til med 
at sætte skolen i stand og overmale 
graffitien – en kur, der også har virket 
præventivt, for ingen har lyst til igen at 
spraye en væg, man selv har malet, til 
med graffiti. 

”Vi iværksatte programmer mod 
mobning, vold og racisme. Og vi sat-
sede på den åbne skole med integreret 
kultur og fritid. Skolen skulle være 
åben alle dage – fra 7 morgen til 24  
aften”, fortæller Börje Ehrstrand, der 
kommer fra det nordlige Finland, hvor 
han har fået sin læreruddannelse. 

”Idéen om den åbne skole har jeg 
med fra landsbyskolen. Jeg har gået i 
en lille skole med to lærere, men sko-

Miraklet
i Rinkeby 
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Den forandringsproces, vi har været igennem, kan lige så godt lade 
sig gøre på en hvilken som helst nordisk skole. Man skal sammen 
tage beslutningen, engagere elever og forældre – og så skal man 
have politikerne med sig, sagde Börje Ehrstrand. 

len var altid åben. Ideen om den åbne 
skole har jeg tillempet til problemsko-
len i storbyen. Man kan tillempe den 
åbne skole hvor som helst”, un-
derstreger han. 

Fokus på sprog
Andet trin i processen mod 
en bedre skole bestod i at 
fokusere på elevernes 
sproglige udvikling og 
evne til kommunikation. 
Og her trak Börje Ehrstrand 
på sine erfaringer fra syv år 
som speciallærer i sprogudvik-
ling og kommunikation.  

”Det vigtigste af alt var at få udviklet 
sprog- og kommunikationsfærdighe-
derne. Børnene skulle læse og læse 
højt. Jeg mærkede, at når man læ-
ste op af en bog og diskuterede bo-
gen, så udvikledes sproget. Man fik 
noget fælles at tale om. Det var en 
meget givende satsning, som vi ar-
bejdede med. Tidlig sprogudvikling er 
vigtig – jo tidligere jo bedre”, siger 
Börje Ehrstrand og fortæller, at Rinke-
byskolan er den skole i Sverige, hvor 
eleverne læser flest bøger.

Elevernes sproglige udvikling skaber 
grundlaget for alle deres øvrige kund-
skaber, forklarer Börje Ehrstrand. Ele-
verne på Rinkebyskolan har de seneste 
fire år klaret sig bedst i en landsdæk-
kende matematikkonkurrence.
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Rinkeby og  
Rinkebyskolan

Rinkeby er en bydel i Stockholm 
med 15.500 indbyggere. 90 % har 
indvandrerbaggrund. Rinkebysko-
lan har ca. 350 elever og 45 lære-
re. Eleverne er i alderen 13 til 16 år, 
fordelt på 7. til 9. klassetrin. 20 % 
af eleverne kommer fra andre 
skole distrikter. 97 % af eleverne 
har indvandrerbaggrund. Der tales 
30 sprog på skolen, og endnu flere 
nationaliteter er repræsenteret.

Rinkebyskolan og skoleleder 
Börje Ehrstrand har modtaget en 
lang række priser, bl.a.: 

European Crime Prevention 
Award for sit kriminalitetsforebyg-
gende arbejde i 1998, European 
Label, en europæisk kvalitetsud-
mærkelse for sprogundervisning, i 
2003 samt Kunskapspriset på 
250.000 kroner i 2006.

Læs mere om Rinkebyskolan på: 
http://www.hemsida.net/rinkeby/

 ”Men hvordan kan man i Stock-
holms fattigste område blive bedst i 
matematik fire år i træk?”, spørger han 

og svarer selv: ”Vores satsning på bø-
ger, på sprog og kommunikation, på at 
læse, berette, dramatisere, skrive – 
det er forklaringen på, at eleverne også 
er gode i matematik”.

I dag fremstår Rinkebyskolan som en 
mønsterskole, hvor eleverne går fra 
den ene succesoplevelse til den anden. 
De hører til blandt de fagligt bedste i 
Sverige, for som Börje Ehrstrand siger: 
”Man er ikke ubegavet, fordi man er 
indvandrer”. Også sportsligt ligger de i 
front med topplaceringer i fodbold og 
basketball, for holdsport har stor be-
tydning på skolen.

Fremtidens vindere
Rinkebyskolan har modtaget et hav af 
anerkendelser og priser – også interna-
tionale af slagsen. Medier fra BBC til 
Wall Street Journal og Al-Ahram har 
rapporteret om skolen, der har gjort 
indvandrerbørn til vinderbørn. Nobel-
pristagere som Dario Fo og Günter 
Grass har lagt vejen forbi skolen for at 
modtage bøger, som eleverne har 
skrevet og oversat til dem.

98 % af eleverne fortsætter i dag på 
en ungdomsuddannelse, hvor tallet før 
var 50 %. Skolen er blevet udvidet med 
en elitelinie i sprog, en europaklasse, 
hvor børn allerede i treårs-alderen be-
gynder at lære fremmedsprog.

”I fremtidens Europa bliver der brug 
for multietnisk kompetence og evne til 
at passere og bryde grænser. Hav ikke 

ondt af eleverne på Rinkebyskolan – 
vær misundelig på dem, for de er 
fremtidens vindere”, siger Börje Ehr-
strand. 

Mens han kan fremvise den ene 
avis overskrift efter den anden, der be-
retter om skolens meritter, har han dog 
ikke glemt, at de første fem år, efter 
han overtog jobbet som rektor, var op 
ad bakke.

”I skal ikke tro det, jeg taler om, har 
været let. Der har været mange nej’er 
på vejen, meget modstand og kamp og 
kritik for at skabe de her forandringer”.

 Men Börje Ehrstrand har gjort det til 
en livsstil som rektor at finde utraditio-
nelle udveje. Da skolen ønskede sig en 
idrætshal og en aula, blev det pure af-
vist. Men så mobiliserede man al sin 
kommunikative kreativitet og søgte i 
stedet om at få et ”ungdommens hus” 
og en ”kulturarena”. Nu kunne politi-
kerne se, der var tale om innovativ 
tænkning, og i dag ligger bygningerne 
der og  huser et væld af kultur- og 
idrætsaktiviteter for bydelens beboere. 
Ehrstrand giver denne lille lektion i 
kunsten at gennemføre det umulige: 

”Jeg plejer at sige, at når man får 
svaret nej, skal man ikke blive ked af 
det – det er bare indledningen til en 
forhandlingsproces, der skal føre til et 
ja!”. 

Börje Ehrstrand har sine rødder i Finland og kom til Rinkebyskolan som ung lærer i 1970 med en finsk læreruddannelse i bagagen.
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Administrative IT-løsninger til skoleverdenen

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

Morten Lykkegaard, IT arkitekt KMD BUO:

”KMD Elev er skræddersyet til skolesekretærerne. Vi har 
skabt et system, som visuelt er både sjovt og kreativt, 
mens det funktionelt er supernemt at gå til. Brugeren 
er i centrum – det prioriterer vi meget højt.”

Har du fået vores nye brochure 
- ellers kontakt tlf. 4460 2490

HVERDAG 
– med overskud

Ann._2.indd   1 15/02/08   10:27:22
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Forhandlere:

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

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

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

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

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

danmark

www.vs-danmark.dk

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

de bedste indretningsmæssige rammer for Jeres personale.  

Personalet på landets folkeskoler har travlt, og har ligesom elever 

brug for albuerum og tid til at samle kræfter.  

 

”Det gamle store lærerværelse” erstattes mange steder af opdelte 

lokaler, som er tilrettelagt ud fra meget forskellige krav.  Ønsker om 

faglige rum, som et arbejdsredskab, og ønsker om rum til fornøjelse,  

afslapning og reflektion.

 

Kontakt din VS forhandler, som kan rådgive meget mere om 

Jeres indretning,  og om de mange produktmuligheder, som 

VS programmet rummer.

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler

PERSONALERUM
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At lave blad kan være en omkostningstung affære. Der er 
udgifter til journalistik, fotos, layout og tryk. For nu ikke at 
nævne forsendelse og porto. Det er heller ikke billigt at have 
nyhedsbrev og drive hjemmeside. Det ved enhver, der købt 
it-assistance i byen. Men hvor der måske kun dårligt er råd 
til det – så er der råd for – at Skoleledernes medier kan fylde 
mindre i budgettet.

Det handler om at skaffe de indtægter, som det er muligt 
at skaffe, og som – når nu ikke bladet mv. sælges i løssalg – 
primært kan komme fra annoncører. Og med det formål at 
øge indtægterne har Skolelederne valgt fra at skifte til me-
diebureauet Stibo Zone, der i forvejen arbejder sammen 
med en række medier på skole/undervisnings-området. På 
samme vis har vi skiftet trykkeri til Elbo Grafisk for bl.a. at 
nedbringe vores produktionsudgifter.

Fra i år varetager Stibo Zone altså annoncesalget for vores 
forenings fire medier: Bladet Skoleledelse, Nyhedsbrevet 
Skoleleder-Nyt, hjemmesiden Skolelederne.org og jobdata-
basen Skolelederjob.dk. De første par måneder er gået rigtig 
godt med stadig mange forretningsannoncer og endnu flere 
stillingsannoncer. Er man derfor på kig efter et nyt lederjob, 
skal man holde øje med vores blad og nyhedsbrev, ligesom 
man altid kan klikke sig ind på www.skolelederjob.dk.

mediebureau
Skolelederne har skiftet mediebureau til Stibo Zone, der nu fremover 
varetager salget af stillings og forretningsannoncer til blad, nyhedsbrev, 
hjemmeside og jobdatabase

Af Michael Diepeveen • Foto Ulrik Tofte

Nyt

Mediekonsulenterne Jane Lindby og Marianne Lander, 
flankeret af Stibo Zones chef Lars Junker. 



18 • Skoleledelse • marts 2008

Annoncer har værdi
Det er Skolelederne’s mål at have 
mange annoncer med i sine medier. 
Ikke kun fordi det giver indtægter, men 
fordi annoncer er med til at øge medi-
ernes værdi. Som platform for rekrut-
tering af skoleledere og formidling af 
nyt inden for produkter, inventar, ud-
dannelsesmuligheder mv.

Annoncørerne er ikke uvidende om, 
at skolelederne som beslutningstagere 
er en attraktiv målgruppe. Så der er  
på den anden side også grænser for 
mængden og placeringen af annoncer, 
da det skal være det fagligt-professio-
nelle indhold i medierne, der begrunder 
deres eksistens. Skolelederne sender 
ikke reklamer ud til sine medlemmer, 
og spørgsmål om æstetik og overskue-
lighed spiller derfor ind i afvejningen af 
annoncernes placering og antal. 

Hovedformålet med vores medier er 
gennem artikler, reportager og bag-
grundsstof om skoleledelse at holde 
medlemmerne orienteret om udviklin-
gen inden for deres hverv, formidle vi-
den, erfaringer og foreningspolitiske 
synspunkter om skoleforhold, ledelse, 
pædagogik mv. Der bringes desuden 

Kontaktoplysninger 

Annoncesalget for Skolelederne’s medier varetages af: 

Stibo Zone | Horsens 
Saturnvej 65 
8700 Horsens 
Tlf. 8939 8833 

Stibo Zone | København 
Njalsgade 19D, 2. sal 
2300 København S 
Tlf. 8939 8833 

Tekstside/bannerannoncer – kontakt: Marianne Lander på dir. tlf. 8939 8750
Tekstside/bannerannoncer – mailes til: skoleledelse@stibo.com

Stillingsannoncer – kontakt: Jane Lindby på dir. tlf. 8939 8847
Stillingsannoncer – mailes til: skolestil@stibo.com

Download Skolelederne’s Medieinformation på: www.stibozone.com

information om foreningens tilbud og 
aktiviteter samt nyt om folkeskolen og 
lovgivning, overenskomstforhold, reg-
ler og afgørelser.

I forbindelse med fusionen vil for-
eningen, for at sikre kvaliteten og inte-
ressen hos modtagerne, genoverveje 
den redaktionelle linie for medierne 
samt vurdere deres form og indhold.  
Vi vil også finde en fornuftig balance 
mellem brugen af bl.a. ny teknologi, 
virkemidler, økonomi, bemanding og 
placering i det samlede mediebillede.

Personlig rådgivning
Stibo Zones annonceafdeling har spe-
cialiseret sig i at varetage annoncesalg 
for fag- og specialblade med tilhørende 
elektroniske medier. Hver samarbejds-
partner har en-to dygtige annoncekon-
sulenter tilknyttet. Det samme gælder 
Skolelederne’s medier, hvor det er Jane 
Lindby, som tager sig af stillingsannon-
cerne, og Marianne Lander, der står for 
forretningsannoncerne. 

Begge har de solid kendskab til mar-
kedet, og deres erfaring sikrer dig en 
kompetent rådgivning og dermed en 
målrettet salgsindsats. Så skal skolen 

have ny leder, så et en god idé at prøve 
her – også fordi Stibo Zone dækker 
markedet med flere relevante medier. 
Jane og Marianne sidder dagligt klar 
ved telefonen med oplysning om for-
mater, indrykning og priser.

Stibo Zones annonceafdeling er pla-
ceret med kontorer i Horsens og Kø-
benhavn. Det er et full-service annon-
cebureau, der også kan hjælpe med at 
designe og sætte annoncer op. De har 
stor erfaring med, hvordan både forret-
ningsannoncer, stillingsannoncer, net-
annoncer og rubrikannoncer skal se ud, 
for at de virker indbydende og tiltalen de 
over for målgruppen.

Jane og Marianne kender også til 
fakta omkring vores medlemsblad, an-
dre medier og målgrupper ud fra de 
målinger og læserundersøgelser, der  
er blevet foretaget gennem tiden. De 
kender til oplag, læserprofil, annonce-
typer, udgivelsesplan og meget mere. 
Så henvend dig trygt! 

 



Skoleledelse • marts 2008 • 19

Med venlig hilsen

SKAT

Østbanegade 123
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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 fotogra�er 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-pro�t organisation ejet af kunstnerne selv. 
Vi sørger for, at pengene går til kunsterne. BilledKunst hører under 
paraplyorganisationen Copydan.

Kontakt os på billedkunst@copydan.dk eller tlf. 35 44 14 00.

brug
billeder
i skolen

Én stor familie, © Leif Sylvester/billedkunst.dk
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25 kvinder og fire mænd. Sådan er for-
delingen på lærerværelset på Thybo-
røn Skole. I spisefrikvarteret går snak-
ken livligt henover bordet. Tekrus, 
gulerødder og bøtter med rucola-salat 
er i overtal. Ind imellem høres en 
mandlig røst, men den bliver hurtigt 
overdøvet af lyse kvindestemmer.

   ”Vi savner virkelig flere mænd her 
på skolen”, fortæller en af de få af slag-
sen, skolens leder, Michael Laursen.

   ”Vi har ingen mænd i vores ind-
skoling og Skolefritidsordning, og det 
er ærgerligt for både børn og voksne”, 
udtaler han.

  Den skæve kønsfordeling på Thy-
borøn Skole er mere udpræget end på 
de fleste af landets skoler. 

   ”Når der mangler mandlige lærere 
på landsplan, så mærker vi det endnu 
tydeligere herude,” fortæller Michael 
Laursen.

 Men manglen på mandlige lærere 
er et generelt problem i folkeskolen, 
hvor antallet af mænd er faldet med 10 
procent i løbet af de seneste 20 år. Det 
svarer til, at syv ud af ti lærere er kvin-
der. Umiddelbart ser kønsfordelingen 
ikke ud til at ændre sig de kommende 
år. Blandt de unge lærere under 30 år 
udgør mændene kun 23 procent.

Kun få mandlige modeller
Specielt drengene lider under manglen 
på mandlige lærere i folkeskolen. Laura 
Gilliam, antropolog fra Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet, har forsket i børn 
og unges identitetsudvikling, og hun er 
bekymret over udviklingen.

Skolen mangler 
     mænd

Folkeskolen er ved at udvikle sig til et kvindedomæne. I løbet af  
20 år er antallet af mandlige lærere faldet fra 41% til 31%. Billedet er 
anderledes for lederne

Af Christian A. Nielsen • Ill. Elbo Image

”Det kan være svært at være dreng i 
en folkeskole, der er gennemsyret af 
kvindelige værdier. Når det er kvinder 
og deres værdier, der sætter normen 
for ’den gode elev’, bliver det svært for 
mange drenge at passe ind”, siger hun. 

 Hun mener, at overvægten af kvin-
delige lærere i folkeskolen er med til at 
skabe en kløft mellem skolens krav til 
drengene og de krav, som drengene 
møder i samfundet.

 ”Uden for skolen, på arbejdsmarke-
det og blandt drengenes venner i sko-
len, forventes det, at drenge og mænd 
er seje, dynamiske og udfarende, 
mens kvindelige lærere ofte 
kræver, at drenge skal 

være velafrettede, stille og tålmodige. 
Derfor er det svært for drengene at til-
passe sig i en skole, der er domineret 
af kvindelige lærere”, lyder det fra 
Laura Gilliam.

Hun er i øvrigt bekymret for, at de 
mange kvinder i folkeskolen og instituti-
onerne giver drengene en opfattelse af, 
at arbejdet med børn kun er for kvinder.

Det kan ifølge Laura Gilliam gøre, at 
de får svært ved at identificere sig med 
rollen som omsorgsfuld mand, hvis de 
selv bliver forældre en dag.

”Drengene skal have opfattelsen af, 
at man godt kan være en mand og 

dyrke sine maskuline sider, selv om 
man arbejder med børn. Derfor er »
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det vigtigt, at de har nogle mandlige 
lærere, som de kan identificere sig 
med”, slutter Laura Gilliam.

Arbejdsmiljøet skævvrides 
Det er ikke kun eleverne, der lider un-
der manglen af mandlige lærere. Også 
arbejdsmiljøet ude på skolerne bliver 
påvirket. Lejf Moos, lektor ved Dan-
marks Pædagogiske Universitet, er be-
kymret over udviklingen.

   ”Man kan frygte, at skolerne bliver 
domineret af kvindelige værdier som 
kontrol, selvbeherskelse og tålmodig-
hed, og på længere sigt mister mænde-
nes måde at se tingene på”, siger han.

 Lejf Moos peger på, at mænd kan 
være mere udfarende og handlingsori-
enterede, og at skolerne mister noget 
af den dynamik, hvis den er domineret 
af kvindelige værdier.

Seniorforsker ved Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Ka-
ren Albertsen, er også bekymret over 
udviklingen med overvægten af kvin-
delige lærere.

   ”Det kan blive svært for mændene 
at trives i folkeskolen. Ofte vil man 
gerne snakke med nogle af ens eget 
køn, hvis man har problemer, og det er 
svært for mænd på en skole med få 
mandlige lærere”, mener Karen Albert-
sen. Hun pointerer også, at skolerne vil 
få en overvægt af kvindelige værdier, 
og at det kan skræmme flere mænd 
væk fra lærerjobbet.

   ”Jeg tror desværre, at problemet 
kan blive selvforstærkende, fordi 
mænd gerne vil have mandlige kolle-
gaer på arbejdspladsen, mener hun.

Proletarstatus skræmmer 
Ifølge Martin Bayer, uddannelsesfor-
sker ved Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, er lærernes statusfald i be-
folkningen grunden til, at mændene 
søger andre steder hen.

   ”Lærerne er blevet proletariserede og 
vil blive de nye SOSU´ere, der råber på 
mere i løn. Fra at være ansete og lønnet 
på linie med ingeniører, har lærerjobbet 
gennemgået et statusfald, og det holder 
mændene væk”, siger Martin Bayer.

Han mener også, at den skæve køns-
fordeling blandt lærerne har skabt et 
værdigrundlag, som generelt ikke appel-
lerer til mænd.

   ”I folkeskolen er der en feminiseret 
omgangsform, hvor alt skal snakkes og 
diskuteres igennem, før man tager en 
beslutning. Mænd er mere handlings-
orienterede og vil se hurtige resultater”, 
mener Martin Bayer. Bedre muligheder 
for specialisering og efteruddannelse 
vil ifølge ham få flere mænd til lærer-
jobbet.

   ”I dag er karriereforløbet inden for 
folkeskolen en dead-end. Der skal 
være muligheder for at gøre karriere, 
hvis man vil have fat i mændene. Man 
skal kunne efteruddanne sig og der-
med specialisere sig. Derved kunne 

man få sit eget ansvarsområde og 
blive aflønnet i forhold til det”, lyder det 
fra Martin Bayer.

Uddannelsesforsker på Andra –  
Center for Voksenuddannelse og Vej-
ledning, Karen Faurfelt, er enig i, at 
lærernes lave status i befolkningen er 
en væsentlig grund til den skæve 
køns fordeling på lærerværelset.

   ”Tidligere, da folk ikke var så vel-
uddannede som i dag, var det meget 
anset at være lærer. Nu er lærerjobbet 
forbundet med lav prestige og dårlig 
løn, og derfor søger mændene til uni-
versiteterne eller handelshøjskolerne, 
hvor der er udsigt til både bedre løn og 
højere status”, siger Karen Faurfelt.

 Hun peger også på højere løn og 
bedre karrieremuligheder som en måde 
at få flere mænd til lærerjobbet på.

 
Samme melding fra seminarier
Kønsfordelingen på landets lærersemi-
narier vil sandsynligvis ikke ændre på 
billedet ude i folkeskolerne de kom-
mende år. Antallet af mandlige lærer-
uddannede fra seminarierne har i flere 
år været faldende, viser tal fra Under-
visningsministeriet. Og selv om der i 
2007 blev optaget 35 procent mænd på 
landets lærerseminarier, skal det tages 
med forbehold. Frafaldsundersøgelser 
viser nemlig, at de mandlige studerende 
har en gennemsnitlig højere frafaldspro-
cent og det er med til at bevare den 
skæve kønsfordeling blandt lærerne.
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Fig. 1. Procentvis fordeling af lærere M/K i folkeskolen de sidste 20 år.
Kilde: DLF’s medlemsregister.
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 ”Der er et større frafald blandt de 
mandlige studerende, og en af grun-
dene kan godt være, at læreruddannel-
sen ikke appellerer til det maskuline”, 
fortæller Peter Lykke-Olesen, studie-
rektor for læreruddannelsen i Silke-
borg, Skive og Nr. Nissum.

 Han mener, at man bør lave nogle 
flere tiltag for at tiltrække og fastholde 
de mandlige studerende på lærerud-
dannelsen.

  ”Vi vil på vores uddannelsessted 
forsøge at holde på de mandlige stu-
derende, ved at gøre mere ud af fag 
som idræt, musik og mediefag, som 
typisk appellerer mere til mænd”, for-
tæller Peter Lykke Olesen.

Ove Outzen, souschef for CVU Søn-
derjylland, bekræfter, at der er et større 
frafald blandt de mandlige studerende, 
og fortæller, at det er vanskeligt at få 
flere mænd til lærerseminarierne.

  ”Hos os er en tredjedel af de stude-
rende mænd, og det ser ikke ud til, at 
der kommer flere de kommende år. Vi 
kørte sidste år en kampagne, hvor vi 
brugte mandlige rollemodeller for at 
lokke flere mænd til læreruddannelsen. 
Men generelt bliver der ikke gjort nogle 
tiltag fra lærerseminariernes side for at 
tiltrække flere mandlige ansøgere”, for-
tæller Ove Outzen.

Politikere er afventende
På Christiansborg er man uenige om, 
hvorvidt den skæve kønsfordeling 
blandt folkeskolelærerne er et pro-
blem.

Christine Antorini, uddannelsesord-
fører for Socialdemokratiet, mener, at 
kønsfordelingen er betænkelig.

   ”Det er vigtigt for lærerfaget, at 
der er en ligelig fordeling mellem køn-
nene, specielt fordi lærerne er rolle-
modeller for eleverne”, udtaler hun.

 Hun peger på lav løn og manglende 
prestige som væsentligste årsager til, 
at mænd ikke vælger lærerjobbet.

Fra Socialdemokratiets side ønsker 
man at trække flere mænd til lærerse-
minarierne ved at udvikle overbygninger 
til læreruddannelsen. På den måde, øn-
sker man at give lærerne større mulig-

heder for at videreuddanne sig. Samti-
dig giver det lærerne chancen for at 
gøre karriere inden for andre arbejds-
områder i kommunen end skolerne.

Den holdning møder ikke forståel - 
se fra Venstres uddannelsesordfører, 
Anne-Mette Winther. Hun ser ikke den 
skæve kønsfordeling som et problem, 
og hun mener desuden, at lærerjobbet 
er respekteret i befolkningen.

  ”I de mange år jeg har fungeret som 
lærer og skoleleder, har jeg ikke ople-
vet disrespekt for lærerjobbet, snarere 
tværtimod”, lyder det fra Anne-Mette 
Winther. »

Flere mænd blandt lederne

Selv om også kønsfordelingen blandt skolelederne har ændret sig gennem årene, 
idet der helt sikkert er kommet flere kvindelige ledere til, er procenterne anderle-
des. Et træk i Skolelederne’s medlemssystem viser således:

•  For skoleledere totalt: 58 % mænd og 42 % kvinder 
•  For skoleledere/inspektører: 71 % mænd og 29 % kvinder
•  For viceskoleledere: 60 % mænd og 40 % kvinder
•  For afdelingsledere: 41 % mænd og 59 % kvinder

Der ses altså en klar øget repræsentation af mænd i skolelederjobs i takt med 
øget status og lidt mere i lønposen.

En lignende sammenhæng finder man, hvad angår de politisk aktive i forenin-
gen. Således ses der blandt Skolelederne’s lokale afdelingsformænd incl. for-
mændene for de mindre særlige grupper følgende ca. fordeling: 65 % mænd og 
35 % kvinder. Endelig har vores forening hovedbestyrelse følgende sammensæt-
ning: 9 mænd og 1 kvinde, formanden er en mand, næstformanden ditto.

md

0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

001

Fig. 2. Hvad mener du om kønsfordelingen på danske folkeskolers lærerværelser? 
Kilde: Scharling Research, april 2007.
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 Hun mener dog, at flere positive hi-
storier i medierne kunne gøre lærerjob-
bet mere attraktivt i mændenes øjne.

Hos Undervisningsministeriet har 
man ingen planer om at gøre noget 
konkret for at få flere mænd til lærer-
uddannelsen.

  ”Vi tilstræber en mere ligelig kønsfor-
deling blandt lærerne, men vi har dog in-
gen konkrete planer om at gøre noget for 
at trække flere mænd til læreruddannel-
sen”, siger Henrik Pedersen, kontorchef i 
afdelingen for videregående uddannelser 
i Undervisningsministeriet. 

Han understreger dog, at man i Un-
dervisningsministeriet er åbne overfor 

LÅN TIL
lav rente

”Lån til 6,75% p.a. – uden  omkostninger og gebyrer– gælder  fra 1/1 2008”

uden gebyrer 
& omkostninger

gode ideer til at få flere mænd til at 
søge ind på lærerseminarierne.

Nedslående udsigt i Thyborøn
Tilbage på Thyborøn Skole fortæller 
skole leder, Michael Laursen, at det er 
svært at få hverdagen til at hænge sam-
men med så få mandlige lærere. Rent 
praktisk giver det problemer med dren-
genes idrætsundervisning, som indtil vi-
dere varetages af kvindelige lærere. 

Han er dog bange for, at problemet 
med få mandlige lærere bliver selvfor-
stærkende og ligefrem afholder mænd 
fra at søge til hans skole. 

  ”Skolerne får svært ved at få ændret 

den nuværende kønsfordeling blandt 
lærerne. Mænd gider ikke alt det bøvl, 
der er med forældre i dag. Forældre har 
ikke længere den samme respekt for 
lærerne. De er ikke bange for at gå i 
flæsket på lærerne og komme med kri-
tik, og det er der ikke mange mænd, 
der vil stå model til”, siger han.

I forhold til hans egen skole er der ikke 
udsigt til, at der bliver rettet op på den 
skæve kønsfordeling blandt lærerne.

 ”Selv om lærerne, forældrene og 
børnene sukker efter flere mandlige 
lærere herude, så tror jeg ikke, at vi 
foreløbig får mandlige ansøgere”, slut-
ter Michael Laursen. 

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Den 29. november var folkeskolen.dk den første i Danmark, der kunne 
fortælle, at det går fremad for danske skoleelever i Pisa. Den nyhed 
kunne I også have haft på din skoles hjemmeside eller intranet – se 
hvordan på www.folkeskolen.dk

Du kan også oprette dig som bruger og få en mail, hver gang vi for 
eksempel bringer en nyhed om skoleledelse.

Klik et forspring

folkeskolen.dk

 Tors. 13. dec. 2007 
 Skoler kan blive presset til 
at give ældre elever special-
undervisning

 Tors. 13. dec. 2007
 Forsker: Offentlige ledere ken-
der ikke deres ansatte godt nok

Tors. 13. dec. 2007
 KL og KTO går efter delforlig i 
januar-februar

Nyheder på din hjemmeside
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Bertill Nordahl er forfatter og 
foredragsholder og har i de se-
neste 13 år beskæftiget sig 
med kønnenes betydning for 
medarbejdere og børn i sko-
ler og institutioner.

  Han er bekymret for 
den skæve kønsfordeling, 
der nu har bredt sig fra 
vuggestuer og børneha-
ver over til skolen. Og 
han mener, at drengene 
kan blive de store tabere, 
fordi kvinderne sætter en 
kønsbestemt dagsorden 
ude på skolerne.

   ”Undervisningen foregår ud 
fra et kvindesyn. Det hele bliver 
meget verbalt, og det er drenge 
ikke så gode til. Derfor får de 
det meget svært”, siger han.

Forfatteren mener, at for mange ting 
i folkeskolen i dag er indrettet efter 
værdier, som er typisk kvindelige. Han 
peger på, at kvindelige lærere har et 
andet syn på, hvad der er god opførsel, 
end deres mandlige kollegaer.

   ”Kvindelige lærere synes, at piger-
nes opførsel med at være rolige, tålmo-
dige og verbale er idealet, og ubevidst 
forventer de samme adfærd fra drenge-
nes side. Det kan mange drenge ikke 
leve op til, og derfor har de det ofte 
svært i skolen”, fortæller forfatteren.

 Når kvindelige lærere sætter dags-
ordenen for god opførsel, skaber det 
ifølge Bertill Nordahl to forskellige ty-
per af drenge.

 Den ene type er de feminiserede 
drenge, som overtager de kvindelige 
adfærdsmønstre for at tilpasse sig. 
Den anden type er de drenge, der gør 

Mere testeron…
  …mindre østrogen
Drenge risikerer at udvikle en svag kønsidentitet, mandlige lærere mister 
maskulinitet. Det kan være konsekvensen af manglen på mænd i skolen

oprør, fordi de føler sig dukket i kvinde-
universet. Den sidste type reagerer 
ofte udfarende og er meget fysiske i 
deres adfærd, og det er ifølge Bertill 
Nordahl et symptom på, at man ikke 
føler sig accepteret i forhold til sit køn.

Problematiske konsekvenser
Bertill Nordahl mener, at problemet 
med de få mandlige lærere er ekstra 
udtalt, fordi mange drenge i dag vokser 
op i skilsmisseforhold uden daglig kon-
takt med en far. Det giver drengene 
færre muligheder for mandlige identifi-
kationsfigurer, og ifølge forfatteren kan 
det give drengene et forskruet billede 
af manderollen.

   ”Hvis drengene ikke har tilstrække-
lige mandlige rollemodeller i hverda-
gen, må de gå andre steder hen for at 

finde dem. Det kan være gennem 
computerspil eller film, hvor manden 
ofte er ekstrem og meget fysisk i sin 
adfærd. Det giver drengene et helt for-
kvaklet billede af, hvad det vil sige at 
være mand”, fortæller han.

Bertill Nordahl mener, at det vil for-
følge mange af drengene, når de bliver 
ældre.

  ”De vil søge det selskab, der på 
overfladen ser ekstremt mandigt ud. 
Det kan for eksempel være rockermil-
jøet, som udadtil ser meget maskulint 
ud. Her kan de være fysiske, voldelige 
og afstumpede, og den slags ekstreme 
ultra-mandigheder vil blive mere ud-
bredte i de kommende år,” udtaler han. 

  Arbejdsmiljøet ude på skolerne bli-
ver også påvirket af den ulige kønsfor-
deling, mener Bertill Nordahl. »

Af Christian A. Nielsen • Ill. Elbo Image
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  ”Når jeg holder foredrag på skoler, 
spørger jeg nogle gange, om man over-
hovedet kan kalde mandlige lærere for 
mænd”, fortæller han. Når der er over-
vægt af det ene køn på en arbejds-
plads vil det, ifølge forfatteren, påvirke 
arbejdsmiljøet i negativ grad.

Ifølge Bertill Nordahl tillægger mand-
lige lærere sig ofte kvindelige væremå-
der og udtryksformer for at blive accep-
teret af kvinderne. 

   ”Mange mænd har svært ved at 
opretholde deres mandlige sider, når 
de er omgivet af kvinder. Derved bliver 
de vattede og udflydende, og så mister 
kvinderne let respekten for dem”, hæv-
der han.

Nøglen ligger i lønnen
Lønnen inden for lærerfaget er en bar-
riere for at tiltrække flere mænd, me-
ner Bertill Nordahl. 

  ”Vi lever i et samfund, som nedpri-
oriterer alt arbejde, som har med børn 
at gøre. Landets fremtid hviler på bør-

Bertill Nordahl
Født den 11. juli 1951 i Brønshøj, København.  
Lærereksamen, Esbjerg Seminarium, 1975. 
Malerdebut, Meyers Galleri, Esbjerg, 1975. 
Folkeskolelærer 1975-1990. 
Forfatterdebut 1978.
Fuldtidsforfatter, fra 1990. 
Forlægger, fra 1992. 
Foredragsholder, fra 1993. 
Arbejdslegat fra Statens Kunstfond, 1994. 
Bestyrelsen i Dansk Forfatterforening, 1995-1999. 
HK/Kommunals Biblioteksudvalgs kulturpris, 1999. 

nene, og derfor skal  
arbejdet med børn og 
unge anerkendes i form 
af højere løn. Mænd 
med ambitioner vil  
aldrig spises af med 
25.000 kroner om må-
neden”, fortæller han.

I stedet foreslår Ber-
till Nordahl et lønniveau 
på linje med gymnasie-
lærerne for at lokke 
mænd til lærersemina-
rierne.

Han tvivler dog på, at 
det vil ske, og frygter 
derfor, at flere mandlige lærere vil 
søge andre veje.

   ”Jeg frygter, at privatskolerne vil 
lokke med højere løn, og at de i fremti-
den kan mønstre en mere ligelig køns-
fordeling blandt lærerne. Til gengæld 
bliver kønsfordelingen så endnu mere 
skæv i folkeskolen”, slutter Bertill 
Nordahl. 
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Konsulent Karsten Steen Hansen 
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Konsulent Søren Schnack 
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Direkte 3336 7620 
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Direkte 3336 7619 
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Direkte 3336 7612 
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Skolelederne
Professionel sparring
Skolelederne giver dig mulighed for professionel sparring med 
bl.a. konsulenter, der selv har mangeårig erfaring med arbejdet 
som skole leder. Som medlem kan du til hver en tid henvende 
dig til sekretariatet og få rådgivning. 

Vejledning med ledervinkler
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 
• dine arbejdsvilkår som leder 
• dine løn- og ansættelsesvilkår 
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
• godtgørelse for merarbejde 
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
• SU/MED-samarbejdet 
• personaleledelse 
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
• arbejdsskader 
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

Få hurtig kontakt
Brug ved alle henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen: 7025 1008 
• Hovedmailen: skolelederne@skolelederne.org

Sekretariatet er åbent 
Man.-ons.: 9.00-15.30, tors.: 9.00-18.00 og fre.: 9.00-14.00.

Master-
uddannelser

Efterår 2008

Masteruddannelser i voksenuddan- 
nelse, vejledning, sundhedspædagogik, 
socialpædagogik, specialpædagogik, 
læse- og skrivedidaktik, leadership and 
innovation, evaluering, citizenship, 
børnelitteratur.

Masteruddannelse som fleksibelt 
forløb og enkeltmoduler.

Informationsmøder forår 2008:
11. marts - Aarhus Universitet
13. marts - DPU i Emdrup

Ansøgningsfrist 2. juni 

Læs mere på

        www.dpu.dk/master

TEAMLEDELSE OG -UDVIKLING
 Vores 14. kursus i Wales

Tilmelding 1. april. 
se mere på 
www.opvaekstkurser.dk

et praktisk og teroretisk ugekursus i Wales 6. – 13. 9.
afrejse fra Billund og kastrup. Pris kr.: 7.200.- ex. moms alT betalt.  

Skoleledernes årsmøde
flyttet 

Hovedbestyrelsen har besluttet at rykke det næste årsmøde 
frem, så det afholdes:
 
Torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2009 i Århus
 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes dagen før. Yderligere 
oplysninger ved henvendelse på skolelederne@skolelederne.org.

OBS!
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Analyse

Er det i dag muligt at fremstå som en 
troværdig offentlig leder set i lyset af de 
mange politiske reformtiltag, som den 
offentlige sektor har været udsat for si-
den begyndelsen af 1990’erne? 

Er de mange reformtiltag ikke netop 
et symptom på, at vores politiske ni-
veauer ikke finder, at de offentlige in-
stitutioner løfter deres kerneopgave 
godt nok, forstået på en sådan måde, 
at kerneopgaverne ikke løftes i en grad 
hvor de modsvarer og understøtter 
samfundets behov i en stadig og fort-
sat stræben på velfærd? 

Stilles lederne af de offentlige fag-
faglige institutioner – forstået som sy-
gehuse, børnehaver, plejehjem og fol-
keskoler – ikke i en særlig troværdig-
hedsudfordring mellem reformtiltagene, 
på den ene side, og den fag-faglighed, 
som de selv er født og vokset ud af, og 
som udgør fundamentet i institutionen, 
på den anden side? 

Er det muligt – i dette krydspres – at 
skabe troværdighed som et ledelsesred-
skab? I denne masterafhandling1 proble-
matiserer vi2 over ovennævnte tese med 
et empirisk afsæt i den danske folke-
skole og folkeskolens ledelse. Folkesko-
lens ledelse forstår vi som både skole-
ledere og ledere i de kommunale skole-
forvaltninger. Folkeskolen som empirisk 
afsæt er netop valgt med afsæt i de in-
tensive reformtiltag, området har været 
udsat for gennem de sidst 10 år.

Troværdigheden udfordres
Den offentlige kontekst er særlig i den 

Troværdighed 
og ledelse
Kunsten at opretholde sin legitimitet som skoleleder, klemt i krydspresset 
mellem eksterne nye tiltag og sit interne fagfaglige ståsted

Af Lise-Lotte Krawzyk Adsbøl og Lene Rosendal Mortensen

forstand, at der i den offentlige sektor 
sker en opgave- og målfastsættelse 
gennem processer, hvor der er adskil-
lige legitime aktører. Det betyder, at 
der ofte er uklarhed og flertydighed, og 
der hersker uenighed om den ”rigtige” 
måde, hvorpå en opgave skal løses – 
såkaldte ”wicked problems”3. Afsættet 
omkring disse problematikker betyder, 
at lederen dagligt står i en afvejning af 
flere legitime muligheder med meget 
komplekse sammensætninger.

Her er det vores opfattelse, at skal le-
deren agere med troværdighed som le-
delsesfagligt redskab, både i forhold til 
de nye tiltag, der kommer fra sam-
fundsmæssig side, ovenfra, men også 
fra det ståsted/den side, som lederen 
tidligere har haft i sin fag-faglighed, ne-
defra, så kan det ikke ske uden at lede-
ren opfattes som utroværdig fra mindst 
én af de to sider. Det er to forskellige 
opfattelser af ledelse, der mødes.

I denne særlige kontekst, er det der-
for vores påstand, at lederens trovær-
dighed er på spil, og skaber en utro-
værdighedsudfordring som et grund-
læggende ledelsesvilkår. Denne utro-
værdighedsudfordring er, som vi ser 
den, en af de største ledelsesfaglige 
udfordringer, skoleledelsen står med i 
dag.

De offentlige ledere leder således 
med afsæt i denne særlig offentlige 
kontekst i et krydspres – fordi de er 
placeret mellem to niveauer, hvor kra-
vene mødes. De to niveauer skal for-
stås som to forskellige former for om-

givelser. De interne og de eksterne 
omgivelser. De eksterne omgivelser er 
de statslige parter, kommunale og evt. 
private samarbejdspartnere. De interne 
omgivelser er de fag-faglige personer, 
der er ansat i organisationen folkesko-
len, her lærere samt andre interne ak-
tører som elever, forældre og skolebe-
styrelser.

Krydspresset er karakteriseret ved, 
at det ikke kan ophæves, men det er 
den offentlige leders opgave at hånd-
tere det, så den daglige drift kan 
hæn ge sammen. I denne særlige kon-
tekst, mellem de interne og de eks-
terne omgivelser, er det derfor vores 
påstand, at lederens troværdighed er 
på spil, og at det skaber en utroværdig-
hedsudfordring.

Skoleledelsens dannelseshistorie
For at afdække skoleledelsens fag-fag-
lige ståsted, går vi tilbage i historien. I 
købstadsskolerne, hvor førstelæreren/
overlæreren – ofte den eneste lærer på 
skolen, der havde en seminarieuddan-
nelse, alternativt måske en uddan-
nelse som teolog – var skolens leder. 
Tilsynet med folkeskolen lå hos skole-
kommissionerne, og sognets præst var 
født ind i skolekommissionen – der 
fandtes kun få kommunale instrukser. 
Der skulle uddannes til datidens feu-
dale samfund.

Senere, i industrisamfundet, kom 
krav om uddannelse til den moderne 
industriarbejder, undervisningspligt til 
og med det 7. skoleår, og oprettelse af 
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mange af de centralskoler, vi stadig ser 
i dag. Overlæreren blev til skoleinspek-
tør og vi så flere lovmæssige tiltag og 
instrukser til skolen, og dermed steg 
behovet for ledelse. Skoleledelse blev 
stadig udøvet via myndighed og autori-
tet. Antallet af seminarieuddannede 
lærere steg, og skoleledelserne havde 
også deres faglig baggrund i lærerger-
ningen og seminarieuddannelsen.

I 1958 ser Den blå betænkning dagens 
lys, og demokratibegrebet placeres i 
formålsparagraffen for folkeskolen. En 
periode, hvor skoleledelsen for alvor var 
meget involveret i folkeskolens udvik-
ling – helt på ministerplan. Igennem 
1970’erne og 1980’erne kommer elever-
nes læring i fokus, ledelsesrollen blev 
ændret fra traditioner til regler og fag-
baseret pædagogisk viden.

I 1990 ændres styringsreglerne. Kom-
munalbestyrelserne udstikker mål og 
rammer for de kommunale skolevæse-
ner. Skolebestyrelserne udarbejder 
principperne, og skoleledelsen skal va-
retage den pædagogiske og admini-
strative ledelse af skolerne. Grundvil-
kårene for skoleledelse, som vi kender 
dem i dag, var skabt, ligesom skolefel-
tet havde skabt sin egen pædagogiske 
autonomi, med sin egen fag-faglighed 
som platform. En platform, som skal 
vise sig at være en blokering for indfly-
delse på folkeskolens udvikling.  

I en analytisk optik kan vi se, at skole-
ledelsen har fået skabt en stiafhængig-
hed i fag-fagligheden og er stærkt fun-
deret i civilsamfundsvektoren. Men der 
er i dag andet og mere, der trækker i 
skoleledelsen og sætter dagsordenen for 
folkeskolen.  Særligt er den øgede stats- 
og markedsindflydelse – her (jf. figur 1) 
kaldet stats- og markedsvektorer4.

En indflydelse, som skoleledelsen ikke 
ser komme op gennem 1980´erne og 
90´erne, men som med skoleledelsens 
fundering i civilsamfundsvektoren får 
konsekvenser for troværdigheden, både i 
de eksterne og interne omgivelser.

Skoleledelsen skal lede mellem de 
krav og vektortræk, der er mellem nati-
onale politiske instanser (statsvekto-
ren) på den ene side, markedsliggørel-
sen (markedsvektoren) på den anden 
side og fag-fagligheden, forældre, dan-
nelsesideal og værdier (civilsamfunds-
vektoren), på den tredje side. Vektor-
trækkene går i hver sin retning og 

sætter skoleledelsen i en utroværdig-
hedssituation. Illegitimitet fra de eks-
terne omgivelsers side er uundgåelig, 
da skoleledelse bliver målt på, om de 
opfylder de forventninger, der er fra de 
politiske og forvaltningsmæssige in-
stanser, der er domineret af statsvek-
toren.

Det skaber et krydspres af ledelses-
faglige forventninger på skoleledelsen 
fra alle tre vektorretninger. De natio-
nale tiltag og markedsliggørelsen 
trækker i stats- og markedsvektoren, 
mens fag-fagligheden trækker i ci-
vilsamfundsvektoren. Krydspresset re-
sulterer i illegitimitet fra de eksterne 
omgivelsers side, når de eksterne om-
givelser ikke kan se på skoleledelsens 
ledelsesfaglige handlinger og udmel-
dinger, at de imødekommer de træk og 
forventninger, der er fra stats- og mar-
kedsvektoren, hvilket igen resulterer i 
at skoleledelsesområdet ikke tages di-
rekte med i reformtilrettelæggelsen.

Efter 1990´erne decentraliseres 
mange administrative opgaver. Opga-
ver, som før var henført til forvaltnin-
gen og har som sådan været en ramme, 
der for skoleledelsen allerede var givet, 
når den blev ekspliciteret. Ved at de-
centralisere opgaverne, lægges en stor 
udfordring ud til skoleledelsen, hvor 
løsningen er at finde personer med de 
rette kompetencer til at varetage de 
administrative opgaver. Heri kan ligge 
en ledelsesfunktion bestående udeluk-
kende af de administrative opgaver i 
den daglige drift såsom økonomisty-
ring, lønstyring og bogføring, hvilket 
flere og flere skolevæsener også har 

taget konsekvensen af og ansat admi-
nistrative ledere.

Meningerne om den nye opgavetype 
spænder fra følelsen af en større frihed 
i ledelsesfunktioner til at det gør ledel-
sesfunktionen ineffektiv, da det kræver 
særlig faglig baggrund at kunne begå 
sig inden for de administrative ledel-
sesfunktioner. Tankerne bag outsour-
cing af administrative opgaver fra for-
valtning til skole, tager deres afsæt i 
New Public Management og re-regula-
tion, og er funderet i statsvektoren. 
Med skoleledelsen fundering i civil-
samfundsvektoren, giver de admini-
strative opgaver et pres på skoleledel-
sen fra statsvektoren på bekostning af 
civilsamfundsvektoren. 

Når skoleledelsen får flere admini-
strative opgaver i lederprofessionen, 
skaber det mistillidsudfordringer i for-
hold til de interne omgivelser, specielt 
lærergruppen. De interne omgivelser 
er stadig funderet i fagprofessionalis-
men og den historik, der fortæller at 
fagprofessionen er den, der ved bedst, 
og er den vigtigste part med det sidste 
ord i en given sag (civilsamfundsvekto-
ren).

Det skaber mistillid til skoleledelsen 
fra lærergruppen, idet lærerne kan op-
leve, at de administrative ledelsesop-
gaver tager tid fra den fag-faglige le-
delse. Samtidig kan lærergruppen 
opleve en – mere eller mindre velbe-
grundet – frygt for, om skolen admini-
streres korrekt, i takt med at mistillids-
udfordringen på skoleledelsen stiger, 
ligesom der er en opfattelse fra både 
lærergruppen og skoleledelserne selv, - 5 -
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nye er, at offentlig ledelse er så konfliktfyldt og kontekstuelt funderet, at ledelse kræver meget 
mere. Paradoksledelse er ikke nogen nem ledelsesform, det er hårdt og koncentreret arbejde hele 
tiden. Så rigtig god fornøjelse. Hold ledelsesfanen højt, og udarbejd jeres ledelsesstrategier med 
afsæt i den faktuelle kontekst og – ikke mindst – hold balancen! 

(FIGURER – indsættes ved henvisninger i tekst) 

Figur 1. Model for krav, der trækker i skoleledelsen.

Figur 2. Skoleledelsens utroværdighedsudfordring. 
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Fig. 1. Simpel model for krav, der trækker i skoleledelsen. 
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at decentraliseringen af de administra-
tive opgaver betyder, at der flyttes le-
delsesmæssigt fokus fra folkeskolens 
kerneopgave – undervisningen.

Handlemulighed for skoleledelsen 
Der er flere måder at opnå troværdig-
hed på. Her beskæftiger vi os med to 
områder, som fundament for at opnå 
troværdighed. I forhold til de eksterne 
omgivelser er det opnåelsen af legiti-
mitet, mens skoleledelsen i forhold til 
de interne omgivelser har fokus på til-
lid. Troværdighed er derved specificeret 
i forhold til disse to begreber.

Stiafhængighedens blokering gør, at 
skoleledelsen er nødt til at fokusere sin 
legitimitet i forhold til de eksterne om-
givelser. Legitimitet er ikke noget man 
har, det er noget man får tildelt af de 
eksterne omgivelser. Legitimitet ska-
ber platforme for organisationen. Le-
delsen skal derfor indtænke sig selv 
som en investering i opnåelse af legiti-
mitet, idet legitimiteten sikrer mulig-
hed for forandring og udvikling. Legiti-
mitet er ikke statisk og skal derfor ud-
vikles, vedligeholdes og repareres. 

De eksterne omgivelser har krav og 
forventning om, at skoleledelsen er 
mere fokuseret på den pragmatiske  
legitimitetstilgang. De forventer, at 
skole ledelsen indretter skolen til efter-
spørgslen på skolemarkedet. Skole-
ledelsen skal dermed både opnå, men 
også reparere den legitimitet, de tidli-
gere har haft pr. autoritet. Det kan sko-
leledelsen gøre ved at vurdere og for-
udse, hvad der sker, samt bevidst 
bruge de ”firewalls”, som gives på mar-
kedet (f.eks. brug af kvalitetsrapporten 
som en indikator på, hvordan skolen 
scorer ift. andre skoler i kommunen).

Opsætning af monitorering f.eks. i 
form af strukturerede sammenlig-
ningskriterier mellem skoler internt i 
kommunen, men også mellem flere 
kommuners skoler, kan være et red-
skab, der kan reparere legitimiteten 
pragmatisk. Det betyder, at skoleledel-
sen skal være langt mere aktiv i deres 
”oversættelsesledelse” og få oversat 
love og bekendtgørelser til f.eks. struk-
turerede sammenligningskriterier, så 
skolens daglige praksis meldes ud og 
forstås i f.eks. en performancemåling.

I skoleorganisationen er kollegial 
hjælp og de kollegiale relationer i fag-

ligt øjemed kendt, men det er inden for 
egen organisation, egen skole. Det 
skal bredes ud til andre organisationer 
som et gensidigt system – en gave-
økonomi. Gennem tillid til disse relati-
oner og deres faglige viden tilsammen, 
kan skoleledelsen opbygge store vi-
densressourcer og buffere af gensidigt 
forpligtende hjælp, som vi kender det 
fra den almindelige nabohjælp. En so-
cial kapital.

Skoleledelsens opgave bliver at 
sætte dette i system, så overblik og 
anvendelsesgrundlag bliver synligt for 
de interne omgivelser. Opgaven for 
skoleledelsen er at basere sin ledelse 
på forståelse af værdien af integration 
og tillid. Den ledelsesfaglige strategi 
bliver derfor at finde de strategier, der 
allerede er i de interne omgivelser. I 
stedet for at opfinde strategierne, skal 
skoleledelsen lytte og være åben over-
for de ideer til udvikling, der kommer 
fra de interne omgivelser. Behandle 
ideerne med tillid og bruge det poten-
tiale, i medarbejderressourcer, der 
kommer med ideerne.

Skoleledelsen skal derfor kunne se 
både helheden for egen organisation 

samt den samlede værdi af delene, 
som hver medarbejder repræsentere – 
fagligt såvel som ledelsesstrategisk. 
Den største udfordring for skoleledel-
sen er at holde ledelse og faglighed 
adskilt, uden at blive en isoleret og kal-
kulerende leder, der begraves af pres 
og krav fra politisk side.  

Skolelederen som paradoksleder
Vejen frem er, at skoleledelsen ikke 
skal være problemløser, men problem-
løsende. Skal håndtere at de kontinu-
erlige paradokser bliver en del af den 
daglige skoleledelse. Håndteringen af 
paradokser sker gennem paradoksle-
delse – at lede med balancernes ba-
lance – at opnå legitimitet og tillid på 
et ledelsesvilkår, som vil skabe en tro-
værdighed.

Konklusionen er: Troværdighed kan 
ikke skabes som et ledelsesredskab. 
Troværdighed opnås gennem para-
doksledelse som et ledelsesredskab, 
der fokuserer på legitimitet i de eks-
terne omgivelser og tillidsbaseret le-
delse i de interne omgivelser. 

For at kunne beherske paradoksle-
delse, er det nødvendigt at skoleledel-

- 5 -
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sen distancerer sig fra fag-fagligheden 
og lader ledelse blive en profession, 
men også at skoleledelsen bliver be-
vidst om, at det ikke er tilstrækkeligt 
med en seminarieuddannelse i forhold 
til de ledelsesfaglige kompetencer, der 
er påkrævet for at kunne være leder. 
De ledelsesfaglige kompetencer er or-
ganisatorisk overblik, et leder-blik, 
strategisk intuition og indlevelsesevne, 
herunder vedholdenhed og tålmodig-
hed – men også strategisk handlekraft, 
herunder dekobling, horisontal hurtig-
hed, iagttagelseskraft og politisk udsyn 
samt kommunikationsevner. 

Illustreret vil skoleledelse med para-
doksledelse kunne se ud som vist i fi-
gur 2. Pilene, der vender mod skole-
ledelsen, illustrerer fortsat feltet, hvori 
troværdigheden udfordres, og utrovær-
digheden udvikles fra de eksterne om-
givelser og i de interne omgivelser. Pi-
lene, der går fra skoleledelsen, illustre-

rer skoleledelsens muligheder for at 
håndtere troværdigheds-udfordrin-
gerne mod de eksterne omgivelser via 
pragmatisk, moralsk og kognitiv legiti-
mitet, og i de interne omgivelser via 
tillidsbaseret ledelse.  

Der er således ikke noget redskab til, 
hvordan offentlige ledere opnår trovær-
dighed i de interne og eksterne omgi-
velser. Redskabet skal lederen finde 
gennem læresætningen: Troværdighed 
opnås via paradoksledelse, som er ba-
lancernes balance. Er der så noget nyt 
i det? Det nye er, at offentlig ledelse er 
så konfliktfyldt og kontekstuelt funde-
ret, at ledelse kræver meget mere. Pa-
radoksledelse er ikke nogen nem ledel-
sesform, det er hårdt og koncentreret 
arbejde hele tiden. Så rigtig god fornø-
jelse. Hold ledelsesfanen højt, og ud-
arbejd jeres ledelsesstrategier med af-
sæt i den faktuelle kontekst og – ikke 
mindst – hold balancen! 

Noter
1   Afhandlingen ”Troværdighed i offentlig 

ledelse, er det muligt?” er bestået som 
afsluttende opgave på Master of Public 
Administration på CBS, jan. 2008. 

2  Lise-Lotte Krawzyk Adsbøl er ledende 
oversygeplejerske, Gentofte Hospital. 
Lene Rosendal Mortensen er konsu-
lent, Skoleafdelingen, Rødovre Kom-
mune.

3  Harmon, Michael M. and Richard T. 
Mayer (1986) Organization Theory for 
Public Administration. Little, Brown 
and Company, Boston.

4  Vektorer trækker i hver sin retning, med 
krav til skoleledelse i midten om at ho-
norere forventningerne bag. Klausen, 
Kurt Klaudi: Skulle det være noget sær-
ligt?, Børsens Forlag 2001.

Materialer til Grundskolen

Opfinderspirerne (0. - 6. kl.) - PILOTPROJEKT!
20 skoler tester i øjeblikket konceptet, som handler 
om at lade børns idérigdom og kreativitet komme til 
udfoldelse gennem nye kreative metoder. Fokus er:
   • Børns idérigdom
   • Hvordan finder børn løsninger?
   • Nye kreative metoder i de yngste klasser.
  
Min virksomhed (8. - 10. kl.)
Et temauge-forløb på 1-2 uger à 30 lektioner, som  
kan bruges enkeltvis eller samlet som en progression. 
Materialet kan bruges tværfagligt og omhandler:
   • Idegenerering & møde med lokale iværksættere
   • Forretningsidé, handlingsplan og økonomi
   • Præsentationsteknikker m.m.
   
... og mange flere!

Kreativitet og Innovation

Grundskolen
i

Medlemskab og gratis kurser

Der er mange fordele ved grundskole-medlemskab.  
Medlemskab af Young Enterprise koster 200 kr. p.a. 
og giver skolen adgang til:
   • Gratis undervisningsmaterialer til alle klassetrin
   • Spændende udviklingsmuligheder og adgang til        
      netværk
   • Gratis lærerkurser. 
  

Vi glæder os til at se dig på 
Skolebogmessen 2008 

Selvstændighedsfonden - Young Enterprise 
Ejlskovsgade 3D  •  5000 Odense C  •  6545 2461  •  ye@ye.dk Danmark
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Skolelederne har  for tiden følgende  
bøger til anmeldelse:

Ny: Hvem får stress og hvorfor? 
Marianne Breds Geoffroy 
Børsens Forlag

Teamets arbejde med….
Fag- og tværfaglighed  
MarieLouise & Ove Outzen 
Kroghs Forlag

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

Undervisningens mirakel
Om læring i et vidensperspektiv 
Birthe og Lars Qvortrup 
Dafolo

Tvetunget uddannelsespolitik
Dokumentation af etnisk ulighed i  
folkeskolen 
Bergthóra S. Kristjánsdóttir og Lene 
Timm 
Nyt fra samfundsvidenskaberne

Skulle Skoleledernes medlemmer  
ønske at anmelde en bog, så ring til  
sekretariatet på tlf. 3336 7617. 

Anmeldelse honoreres med 2 fl.  
god vin samt bogen. Skriv kort!

Anmeldereksemplarer

Anmeldelser

Finsk pædagogik – finsk folkeskole
Af Frans Ørsted Andersen
Dafolo Forlag
63 sider, 168 kr. 

Bogen er et af resultaterne af forfatte-
rens treårige ph.d-projekt om danske 
og finske skoleforhold.  

Hvad er årsagen til, at det finske 
skolesystem klarer sig så godt? Forfat-
teren påstår, at grundlæggende er 
dansk og finsk skolesystem ikke så for-
skellige. Det betyder, at forskellen – 
den finske succes – ligger i detaljen. 
Og her kan bl.a. nævnes:

•  Den finske skoles evne til at præsen-
tere børnene for en ’god anderledes-

hed’. Selvom det ligner den sorte skole, 
så sætter skolen en anden, relevant og 
vigtig dagsorden end den, som i øvrigt 
sættes i børnenes  liv via medier, rekla-
mer og forbrug.

•  Skolens fokus på børns fysiske hel-
bred, sund kost, motion og frisk luft.

•  Betydningen af gode, nære og aner-
kendende relationer samt tryghed i 
skolens dagligdag.

•  Kravet om arbejdsro, engageret ind-
sats, løbende evaluering, progression 
og differentiering, som sammen ska-
ber flow-betingelser for eleverne.

•  En 5-årig universitetsbaseret lærer-
uddannelse (pædagogisk magister) 
med fordybelse i liniefag og faglig 
bredde i forhold til alle skolens fag.

•  Tilstedeværelsen af undervisningsas-
sistenter og frivillige morfar-ordnin-
ger, som giver flere voksne omkring 
børnene.

•  Lærebogssystemer af god kvalitet 
som det centrale omdrejningspunkt i 
den pædagogiske praksis – og næ-
sten ingen fotokopier.

•  Lærernes (næsten faste) arbejdstid, 
der giver fleksibilitet og arbejds-
glæde.

•  Skoleledelsens mulighed for at 
opprio ritere pædagogisk ledelse.

•  Specialundervisnings som betyder, at 
eleverne ikke tages ud af klasserne i 
timerne men i stedet tilbydes ekstra 
hjælp i lektiecaféer på skolebibliote-
ket kl. 14-16. 

Frans Ørsted Andersen foreslår ikke, at 
vi bare kopierer den finske skole – men 
at landene kan lade sig inspirere og 
lære af hinanden. 

En god, letlæst bog med mange bud 
på, hvordan vi kan udvikle den danske 
folkeskole via evolution frem for revo-
lution. Jeg vil gerne gøre et forsøg med 
eksempelvis undervisningsassistenter/
morfar-ordninger og med en anderle-
des arbejdstid for lærerne…

Søren Moldrup
Skoleleder

AhlmannSkolen
Sønderborg

Suomi og sisu
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Skolen i en digital omstillingsproces
Om intranet, videndeling og elevplaner
Jan Brauer og Ivar Bak (red.)
Kroghs Forlag
87 sider, 149 kr. 

Selv om det næsten er et år siden bo-
gen udkom, er den højaktuel og inde-
holder masser af inspiration og gode 
ideer til skolelederen såvel som sko-
lens øvrige pædagogiske personale.

Bogens redaktører gør på de første si-
der rede for, hvordan it er blevet et vig-
tigt og nødvendigt støttende medie for 
at honorere nutidens krav om informa-
tion og videndeling. Dette såvel internt 
som i forhold til elever og forældre.

Skoleleder Lisa Christensen fra Rug-
kobbelskolen i Åbenrå beretter, hvor-
dan hendes skole praktisk og organisa-

torisk har arbejdet med vidensdeling-
systemet SkoleIntra. Hun gør sagligt 
og jordnært rede for de overvejelser 
hun som skoleleder har gjort sammen 
med sit personale for at få udbytte og 
gavn af processen med at implemen-
tere SkoleIntra, der i en parentes be-
mærket er udviklet med Rugkobbel-
skolen som udgangspunkt. 

It-vejlederne Bo Ramsing og Erik S. 
Kristensen fra Bredebo Kommune giver i 
bogens anden artikel praktiske råd og 
anvisninger til både ledere og it-vejle-
dere. De fortæller om retningslinier og 
kontante råd, der har givet dem gode op-
levelser med intranettet på deres skoler. 

Birgitte Nielsen, it-vejleder og pæ-
dagogisk konsulent i Broager Kom-
mune, giver et indblik i, hvordan First-
Class kan være et vigtigt medie og 
redskab for læring i klassen. Hun for-
tæller, at FirstClass skrivebordet kan 
designes og organiseres pædagogisk, 
så lærere og elever kan genkende 
funktionerne fra skoledagligdagen. 

Jørgen Schirmer Nielsen, proceskon-
sulent i Randers, har fat i flere emner: 
evalueringskultur, elevplaner og vi-
densdelingsystemet SkoleIntra. Til for-
skel fra bogens øvrige bidragydere ser 
han vidensdelingsystemet og elevpla-
ner i en helhed. Han fortæller, hvordan 
videndelingsystemet er det organisato-

riske grundlag for at arbejde med eva-
lueringskulturen. I artiklen er der både 
teoretiske overvejelser og praktiske an-
visninger. Artiklen giver inspiration til, 
hvordan de forskellige værktøjer i Skole-
Intra kan kvalificere og dokumenter ar-
bejdet med elevplaner. 

I bogen sidste artikel gør skoleleder 
Grethe Andersen, Aalborg, rede for, 
hvordan de på hendes skole har arbej-
det med elevplaner som udviklings-
værktøj. Artiklen giver en teoretisk og 
praktisk vinkel på arbejdet med elevpla-
ner. Bl.a. er der principper for elevpla-
ner og skemaer til evalueringsarbejdet. 

Redaktørerne trækker i bogens af-
sluttende kapitel linjerne op for de nye 
udfordringer, som medier og it giver 
folkeskolen.

Bogen vil give skolernes ledelsesteam 
baggrund for at kunne drøfte, hvordan 
skolen skal få gavn udbytte af investerin-
gen i et vidensdelingsystem. Den vil 
klæde dem på til at drøfte det med sko-
lens pædagogiske it-vejledere, ikke 
mindst stille kvalificerede spørgsmål. 

Kaj Søndergaard
Viceskoleleder

Mellervangskolen
Aalborg

Praktisk og god inspiration

22.-26. SEPTEMBER 2008

WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

FREDAG 26.09

08

TEMA 2008:

SÆT FOKUS PÅ NATURFAGENE I UGE 39
VÆR MED TIL AT SKABE BEGEJSTRING FOR NATURVIDENSKAB OG TEKNIK

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2008
LÆS MERE PÅ WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK
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Negativ Social Arv 
Tidlig indsats over for risikobørn  
og deres familier
Af John Halse
Kroghs Forlag 2007
174 sider, 198 kr.

John Halse, der her næppe behøver 
nærmere præsentation, har begået en 
bog om indsatsformer og parathed 

over for børn, der befinder sig i udsat- 
eller risikoposition med behov for hjælp 
og udsigt til yderligere udskillelse og 
segregering.

Halses intentioner med bogen er 
store. Han behandler teoretisk og be-
grebsmæssig baggrund for social arv, 
omsorgssvigt, overgreb og diverse kate-
gorier, der betegner børn med vanske-
ligheder, som være sig sociale, familie-
mæssige eller handicaps/diagnoser.

Egentlig er titlen ikke helt ram-
mende, selv om diskussionen om so-
cial arvs gyldighed er vigtig jf. Morten 
Ejrnæs’ forskning, hvilket Halse også 
medtager. Men fokus i bogen er græn-
ser for indgriben, forståelsen af og 
tegn på børns udsathed samt handle-
muligheder. Bogen beskriver de fore-
kommende hindringer, der kan opleves 
i tværfagligt samarbejde, når tavs-
hedsregler, faggrænser og strukturer 
kan give frustrationer hos ”frontperso-
nale”, fx hos en lærer, pædagog eller 

sundhedsplejerske, når et barn har 
brug for hjælp, støtte eller specialun-
dervisning mm.

Halse beskriver med klarhed i et let-
forståeligt sprog, hvordan vi kan for-
holde os til disse spørgsmål, både indi-
viduelt og som skole/institution eller 
forvaltning. Der beskrives med praksis-
udgangspunkt incl. gode cases og 
samtidig relaterer Halse til FN’s børne-
konvention og anbefaling af en Børne-
ombudsinstans til at sikre børns rettig-
heder, når kommuner prioriterer efter 
økonomi og ikke barnets behov. 

Bogen kan anbefales til at give vi-
den, overblik og som handleguide, når 
vi står overfor en kompleks og problem-
fyldt børnesituation.

Per Markussen, 
Aut. psyk. og leder 
Familiehuset 
Brøndby Kommune 
 

Begræns risikoen 

Anmeldelser

Hvad vil du søge om til din skole?
For tredje år i træk deler vi penge ud til skoler, der vil skabe inspirerende 
rammer for eleverne. Vi har 2,3 mio. kr. at gøre godt med, så kig ind på 
www.rd.dk/klogem2. Her kan du læse om de projekter, vi tidligere har 
givet penge til samt downloade et ansøgningsskema. Kloge m2 Pulje

Skibet Skole i Vejle ønskede sig et mobilt spejl i klasseværelset, der kunne bruges aktivt i dansk- og matematikundervisningen.
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Stillinger

S K O L E L E D E R T I L
RO S K I L D E P R I VAT E  RE A L S K O L E

Vores skoleleder igennem 10 år 
går på pension d. 1. august 2008.

Igennem 133 år har vi målrettet prio-
riteret undervisning med højt fagligt 
niveau og individuelle hensyn og 
arbejdet på at skabe et godt samvær 
mellem børn og mellem børn og voks-
ne. Det skal være rart at gå i skole. 

Vi er en forholdsvis lille skole med 
ca. 330 elever og et højt kvalifi ceret 
lærerteam på 22 lærere. Vores 
undervisning har et højt fagligt niveau, 
med øje for individuelle hensyn. Ved 
at vægte et solidt fagligt fundament og 
gode sociale oplevelser får eleverne 
optimale muligheder for at udvikle 
selvværd og kompetencer. 
Den enkelte elev opnår herved de bed-
ste valgmuligheder for det videre for-
løb efter grundskolen.

VORES NYE SKOLELEDER SKAL:
•  Have pædagogisk indsigt
•  Være åben, tydelig, synlig og målrettet
•  Have ”talent” for at skabe resultater igennem 
 mennesker – erfaring er et plus
•  Have forståelse for en moderne skoles dynamik 
 – med respekt for vores skoles traditioner og værdigrundlag

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand 
Jens Müller på tlf. 2819 9011eller besøge www.rprroskilde.dk 

Løn og ansættelsesvilkår sker i genhold til overenskomst med FSL.
Tiltrædelse 1. august 2008.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Roskilde private Realskole, 
Dr. Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde, mærket ”Skoleleder”.

ANSØGNINGSFRISTEN ER FREDAG D. 14. MARTS 2008, KL. 12.00 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo marts – primo april.

Skoleleder

Skoleleder til Sejerø Skole, Kalundborg Kommune

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 14. marts 2008 kl. 8.00.

Se annoncen på www.kalundborg.dk jobnummer 572
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Stillinger

Vi håber på et bredere ansøger-
felt til stillingen som viceskolein-
spektør fra den 1. maj.

Skolens ledelsesteam består af 
skoleinspektør, viceskoleinspek-
tør, afdelingsleder og SFO-leder.

Vi søger en leder, der

samarbejde med en grundlæg-
gende tillid til børn og voksne

-
gisk, administrativt og perso-
nalemæssigt

skolens ledelsesteam

visioner med den økonomiske 
virkelighed

-
ring er spændende

Mere information
Se hele stillingsopslaget på 
www.rk.dk, Job lige nu, og læs 
mere om Tinderhøj skole på 
www.rk.dk/tinderhoejskole. 
Vi ser frem til, at du kontak-
ter skoleinspektør Anne Marie  

Bredager på tlf.  
36 70 31 10 eller 
e-mail tinderhoej-
skole@rk.dk.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning 
senest den 13. marts. Send den 
med relevante bilag til Rødovre 
Kommune, Rødovre Parkvej 
150, 2610 Rødovre eller på e-mail 
rk@rk.dk. Mærk ansøgningen 
/ skriv i emnelinjen: Personale-
afdelingen /08.00388. Skriv ven-
ligst, hvor du har set annoncen. 
Vi har samtaler i uge 13.

Viceskoleinspektør  
til Tinderhøj Skole

I Rødovre 
Kommune ser vi 
mangfoldighed 
som en ressource 
og opfordrer 
derfor alle uanset 
køn, alder, race, 
religion eller 
etnisk baggrund 
til at søge ledige 
jobs hos os.

Rødovre Kommune

 

www.furesoe.dk/job

Robust og kreativt lederteam
Er du robust, klar til udfordringer og altid tændt? Så bliv den nye 
skoleleder eller souschef på Bybækskolen.

Vi er på udkig efter en uddannet skoleleder og souschef. Måske oven i 
købet et godt makkerpar, der i et frugtbart og udviklende teamarbejde 
med den administrative afdelingsleder vil vise styrke i forhold til 
personalemæssige, pædagogiske og styringsmæssige opgaver. 
Ligesom I sammen og hver for sig er handlingsorienterede og fulde af 
vitalitet og humor. 

Lidt om Bybækskolen
Bybækskolen er en tosporet teamorganiseret og kreativ åbenplanskole 
og ligger i forbindelse med Farum Midtpunkt og tæt på offentlige 
transportforbindelser. Vi har 392 elever fra 0.–9. klasse og huser end-
videre tre af kommunens læseklasser.

Stillingerne kan søges enkeltvis eller som et team.

Læs hele annoncen, og søg online på www.furesoe.dk

Ansøgningsfrist den 13. marts.
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Skolens leder gennem mange år har valgt at lade sig pensionere, og skolen søger derfor 
pr. 1. juni 2008 en ny forstander, der vil videreføre skolens arbejde med og for unge ud-
viklingshæmmede.

Udfordringerne vil blandt andet være:
– fortsat at udvikle skolen som et attraktivt uddannelsessted for udviklingshæmmede 
– at fastholde skolen som en foretrukket samarbejdspartner for kommuner i og udenfor  
 Nordjylland 
– på sigt at opbygge og udvikle et ledelsesteam.

Skolen søger: 
en leder, der brænder for udviklingshæmmedes vilkår og er undervisningsmæssigt og 
pædagogisk orienteret mod ungdoms- og voksenuddannelse for mennesker med særlige 
behov. Ledelseserfaring fra skoleverdenen eller anden relevant institutionserfaring vil være 
den naturlige baggrund.

Den nye forstander:
– er en dygtig kommunikator, der formår at pro�lere skolen udadtil og samtidig er en 
 samlende person for elever og medarbejdere
– er aktiv, imødekommende og lydhør i såvel det interne som det eksterne samspil
– er en vidende, motiverende og inspirerende leder for skolens medarbejdere
– har indsigt i administration, økonomisk styring og personaleledelse.

Limfjordsskolen i Løgstør er en specialkostskole for unge og voksne udviklingshæmmede, 
der rummer 44 elever i et 3-årigt undervisnings- og botilbud samt dagtilbud for 14 voksne 
udviklingshæmmede. Skolen beskæftiger 38 medarbejdere, har en god økonomi, er vel-
udstyret og har særdeles attraktive og velholdte fysiske rammer. Limfjordsskolen drives af 
Vesthimmerlands Kommune.

En detaljeret beskrivelse af skolen, jobbet og forventninger til den nye forstander �ndes på 
skolens hjemmeside www.limfjordsskolen.dk. Interesserede er meget velkomne til at aftale 
besøg på skolen ved henvendelse til konstitueret forstander Peter Svendsen (2174 9098), 
samt til at kontakte skolechef Kirsten Jensen (9966 7203), bestyrelsesformand Gunhild 
Bach Nielsen (9823 1145 ) eller konsulent Lone Vestergaard, Mercuri Urval, (2556 7732) for 
uddybende oplysninger.

Send venligst din ansøgning mærket “DK-160.36783-W” til ans.aalborg.dk@
mercuriurval.com – gerne som en Word-�l. Ansøgningsfristen er mandag den 26. 
marts 2008, kl. 10.00. De indledende samtaler bliver afholdt den 8. april 2008.

Forstander
til Specialkostskolen Limfjordsskolen
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Stillinger
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Skoleledernyt
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleleder-
nyt” på egen mail.

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

For at få ”Skoleledernyt”  
skal du blot tilmelde  
dig øverst til højre  
på hjemmesiden!
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PD i Almen pædagogik
PD i Dansk
PD i Flerkulturel pædagogik
PD i Idræt
PD i Medier og kommunikation
 PD i Projektledelse og  
  organisationsudvikling
PD i Psykologi
PD i Pædagogisk arbejde
PD i Specialpædagogik
PD i Ungdomspædagogik
PD i Vejledning og supervision
PD i Voksenpædagogik og  
  uddannelsesplanlægning
Engelskvejlederuddannelsen
Læsevejlederuddannelse
Matematikvejlederuddannelsen
Naturfagsvejlederuddannelsen

Vi udbyder uddannelser i  
Odense og Vejle. 
Nye hold starter i august / 
september 2008.

Information og personlig vejledning diplom@ucl.dk  tlf. 70 20 83 91  www.ucl.dk

26. marts kl. 16-18 i Asylgade 7-9, Odense
2. april kl. 16-18 på Soldalen 8, Vejle

Uddannelser i 

Kompetenceudvikling? Fordybelse? Jobskifte?  
Større ansvar? Nye faglige og teoretiske perspektiver? 
Lederstilling? Personlig og faglig udvikling? 


